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 المرآن

 َ ُ ِرْزلًا َحَسنًا َوإِنَّ َّللاَّ ِ ثُمَّ لُتِلُوا أَْو َماتُوا لٌََْرُزلَنَُّهُم َّللاَّ ٌُْر }َوالَِّذٌَن َهاَجُروا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ  لَُهَو َخ
اِزلٌَِن )  [5٘({ ]الحج : 5٘الرَّ

 التفسٌر:
دٌارهم طلًبا لرضا هللا، ونصرة لدٌنه، من لُتل منهم وهو ٌجاهد الكفار، ومن  والذٌن خرجوا من

مات منهم ِمن ؼٌر لتال، لٌَرزلَنَّهم هللا الجنة ونعٌمها الذي ال ٌنمطع وال ٌزول، وإن هللا سبحانه 
 وتعالى لهو خٌر الرازلٌن.

 [:5٘-1٘سبب نزول اآلٌتٌن:]
نحن نماتل المشركٌن فنمتل  -ملسو هيلع هللا ىلص -لالوا للنبً لال مماتل:" وذلن أن نفرا من المسلمٌن 

جمٌعا فً الجنة، فنزلت فٌهم آٌتان،  -عز وجل -منهم وال نستشهد، فما لنا شهادة، فؤشركهم هللا
َ لَعَِلٌٌم َحِلٌٌم{ ]الحج :   .(ٔ)" [..5٘فمال: }لٌَُْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخبًل ٌَْرَضْونَهُ َوإِنَّ َّللاَّ

ِ{ ]الحج : تعالى:لوله   [، أي:" والذٌن خرجوا من 1٘}َوالَِّذٌَن َهاَجُروا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٕ)دٌارهم طلًبا لرضا هللا، ونصرة لدٌنه"

والذٌن فارلوا أوطانهم وعشابرهم فتركوا ذلن فً رضا هللا  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)وطاعته وجهاد أعدابه"

رج مهاجًرا فً سبٌل هللا ابتؽاء مرضاته ، وطلبا لما ٌخبر تعالى عمن خ لال ابن كثٌر:" 

عنده ، وترن األوطان واألهلٌن والِخبلن ، وفارق ببلده فً هللا ورسوله ، ونصرة لدٌن هللا"
(ٗ)

. 

[، أي:" لتلوا فً الجهاد أو ماتوا على 1٘}ثُمَّ لُتِلُوا أَْو َماتُوا{ ]الحج : لوله تعالى: 
 .(٘)فرشهم"
} ثُمَّ لُتِلُوا { أي : فً الجهاد } أَْو َماتُوا { أي : حتؾ أنفهم، أي : من ؼٌر  لال ابن كثٌر:" 

لتال على فرشهم"
(ٙ)

. 
من مات مرابطا أجرى هللا علٌه مثل »عن سلمان الفارسً: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:  

الذٌن هاجروا فً سبٌل :}و« ذلن األجر، وأجرى علٌه الرزق وأمن الفتانٌن، والرءوا إن شبتم
 .(2)هللا ثم لتلوا أو ماتوا{ إلى لوله: }حلٌم{"

عن سبلمان بن عامر لال: "كان فضالة برودس أمٌرا على األرباع، فخرج بجنازتً  
رجلٌن، أحدهما لتٌل واآلخر متوفى; فرأى مٌل الناس مع جنازة المتٌل إلى حفرته، فمال: أراكم 

تفضلونه على أخٌه المتوفى؟ فمالوا: هذا المتٌل فً سبٌل هللا. فمال أٌها الناس تمٌلون مع المتٌل و
فوالذي نفسً بٌده ما أبالً من أي حفرتٌهما بُعثت! الرءوا لول هللا تعالى: }َوالَِّذٌَن َهاَجُروا ِفً 

َ لَعَِلٌٌم َحِلٌٌم{ ِ ثُمَّ لُتِلُوا أَْو َماتُوا{ ... إلى لوله: }َوإِنَّ َّللاَّ  .(1)"َسبٌِِل َّللاَّ
 .(5)، مشددة التاء«لتلوا:» ولرأ ابن عامر  

ُ ِرْزلًا َحَسًنا{ ]الحج : لوله تعالى:  [، أي:" لٌعطٌنهم نعٌماً خالداً ال 1٘}َلٌَْرُزلَنَُّهُم َّللاَّ
 .(ٓٔ)ٌنمطع أبداً وهو نعٌم الجنة"

                                                             

 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٕٓ٘/1(:صٓٔٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٖٗانظر: السبعة فً المراءات: (5)
 .2ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)لال مماتل:" ٌعنً: كرٌما" 
 .(ٕ)الثواب الجزٌل"«: الرزق الحسن»ٌعنً بـ لال الطبري: " 
أي : لٌُْجرٌَن علٌهم من فضله ورزله من الجنة ما تمر به أعٌنهم" لال ابن كثٌر:" 

(ٖ)
. 

اِزلٌَِن{ ]الحج : لوله تعالى:  ٌُْر الرَّ َ لَُهَو َخ [، أي:" وإنه تعالى خٌر من أعطى 1٘}َوإِنَّ َّللاَّ
 .(ٗ)فإنه ٌرزق بؽٌر حساب"

 .(٘)ٌمول: وإن هللا لهو خٌر من بسط فضله على أهل طاعته وأكرمهم"لال الطبري:  

 
 المرآن

َ لَعَِلٌٌم َحِلٌٌم )  [5٘({ ]الحج : 5٘}لٌَُْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخاًل ٌَْرَضْونَهُ َوإِنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
رج فً سبٌله، ومن ٌخرج لٌُدخلنَّهم هللا الُمْدخل الذي ٌحبونه وهو الجنة. وإن هللا َلعلٌم بمن ٌخ

 طلبًا للدنٌا، حلٌم عمن عصاه، فبل ٌعاجلهم بالعموبة.
ٌَْرَضْونَهُ{ ]الحج : لوله تعالى:  [، أي:" لٌُدخلنَّهم هللا الُمْدخل الذي 5٘}َلٌُْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخبًل 

 .(ٙ)ٌحبونه وهو الجنة"
 .(2)لال السدي:" الجنة" 
 .(1)وذلن الُمدخل هو الجنة" لال الطبري:" 
ٌجوز أن ٌكون بمعنى المصدر وبمعنى المكان، فإذا كان «: المدخل» لال الواحدي:" 

 .(5)بمعنى المصدر فالمراد به :إدخاال ٌكرمون به فٌرضونه"
 .(ٓٔ)، بفتح المٌم، ولرأ البالون: }مدخبل{، مرفوعة المٌم"«مدخبل»لرأ نافع وحده:  

َ لَعَِلٌٌم َحِلٌٌم{ ]الحج :  }َوإِنَّ لوله تعالى:  [، أي:" وإن هللا لعلٌم بدرجات العاملٌن 5َّ٘للاَّ
 .(ٔٔ)حلٌم عن عمابهم"

 .(ٕٔ)}لعلٌم{ بنٌاتهم، }حلٌم{ عن عمابهم" لال الواحدي:" 
لََعِلٌٌم{، بمن ٌهاجر فً سبٌله ممن ٌخرج من داره طلب الؽنٌمة أو لال الطبري:"} 

 .(ٖٔ)}َحِلٌٌم{، عن عصاة خلمه، بتركه معاجلتهم بالعموبة والعذاب"عرض من عروض الدنٌا، 
أي : بمن ٌهاجر وٌجاهد فً سبٌله ، وبمن ٌستحك ذلن ، }َحِلٌٌم{، لَعَِلٌٌم{، } لال ابن كثٌر:" 

أي : ٌحلم وٌصفح وٌؽفر لهم الذنوب وٌكفرها عنهم بهجرتهم إلٌه ، وتوكلهم علٌه. فؤما من لتل فً 
هاجر أو ؼٌر مهاجر ، فإنه حً عند ربه ٌرزق ، كما لال تعالى : } َوال تَْحَسبَنَّ سبٌل هللا من م

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحٌَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ٌُْرَزلُوَن { ] آل عمران :  [، واألحادٌث فً  5ٙٔالَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
من مهاجر أو ؼٌر مهاجر ، فمد تضمنت هذه اآلٌة هذا كثٌرة ، كما تمدم وأما من تُُوفً فً سبٌل هللا 

الكرٌمة مع األحادٌث الصحٌحة إجراء الرزق علٌه ، وعظٌم إحسان هللا إلٌه"
(ٔٗ)

. 

                                                             

 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕٓ٘/1(:صٕٔٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .21ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (5)
 .ٓٗٗ-5ٖٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .21ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٕٔ)
 .2ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 المرآن

َ لَعَفُوٌّ َؼفُورٌ  ُ إِنَّ َّللاَّ ٌِْه لٌََْنُصَرنَّهُ َّللاَّ ًَ َعلَ ({ ]الحج ٓٙ) }ذَِلَن َوَمْن َعالََب بِِمثِْل َما عُولَِب بِِه ثُمَّ بُِؽ
 :ٙٓ] 

 التفسٌر:
ذلن األمر الذي لصصنا علٌن من إدخال المهاجرٌن الجنة، ومن اعتُِدي علٌه وظُلم فمد أُِذن له 
أن ٌمابل الجانً بمثل فعلته، وال حرج علٌه، فإذا عاد الجانً إلى إٌذابه وبؽى، فإن هللا ٌنصر 

بب انتصافه لنفسه. إن هللا لعفٌو ؼفور، المظلوم المعتدى علٌه; إذ ال ٌجوز أن ٌُْعتَدى علٌه بس
 ٌعفو عن المذنبٌن فبل ٌعاجلهم بالعموبة، وٌؽفر ذنوبهم.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
أحدهما: لال مماتل:" وذلن أن مشركً مكة لموا المسلمٌن :للٌلة بمٌت من المحرم، فمال بعضهم 

فاحملوا علٌهم، فناشدهم المسلمون أن لبعض: إن أصحاب دمحم ٌكرهون المتال فً الشهر الحرام 
ٌماتلوهم فً الشهر الحرام، فؤبى المشركون إال المتال. فبؽوا على المسلمٌن فماتلوهم وحملوا 

المسلمٌن علٌهم، فولع فً أنفس المسلمٌن من  -عز وجل -علٌهم وثبت المسلمون فنصر هللا
 .(ٔ)"ْن َعالََب{..عز وجل:}ذَِلَن َومَ  -المتال فً الشهر الحرام، فؤنزل هللا

أنها نزلت فً لوم من المشركٌن، مثلوا بموم من المسلمٌن لتلوهم ٌوم أحد فعالبهم رسول الثانً: 
 .(ٕ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمثله. حكاه المرطبً

[، أي:" ذلن األمر الذي ٓٙلوله تعالى:}ذَِلَن َوَمْن َعالََب بِِمثِْل َما عُولَِب بِِه{ ]الحج :  
 .(ٖ)لصصنا علٌن من إدخال المهاجرٌن الجنة، ومن جازى الظالم بمثل ما ظلمه"

األمر ذلن وعن عالب. ولٌل: معناه: هذا لهإالء الذٌن هاجروا فً سبٌل  لال مكً:أي:" 
هللا ثم لتلوا أو ماتوا ولهم مع ذلن المضاء على المشركٌن الذٌن بؽوا علٌهم، وآخرجوهم من 

 .(ٗ)دٌارهم"
دي: أي:" ذلن بؤن من جنً علٌه وظلم، فإنه ٌجوز له ممابلة الجانً بمثل لال السع 

 .(٘)جناٌته، فإن فعل ذلن، فلٌس علٌه سبٌل، ولٌس بملوم"
 .(ٙ)أي: من جازى الجانً مثل ما جنً به علٌه" لال األلوسً:" 
 .(2)بمعنى: لاتل المشركٌن كما لاتلوه" لال الحسن:" 
بة، فسمً األول باسم الثانً ألنهما من جنس واحد على األول لٌس بعمو لال النحاس:" 

 .(1)االزدواج كما ٌسمى الثانً باسم األول"
لال الزمخشري:" تسمٌة االبتداء بالجزاء لمبلبسته له من حٌث أنه سبب وذان مسبب  

 .(5)عنه كما ٌحملون النظٌر على النظٌر والنمٌض على النمٌض للمبلبسة"
مشركً العرب أنهم عولبوا، فمتلهم هللا بجحودهم النبً وظلمهم ٌعنً: بذلن  لال ٌحٌى:" 

 .(ٓٔ)إٌاه وأصحابه، وبؽٌهم علٌهم"

                                                             

 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 2ٕٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٖٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .ٖٗ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٓٔ/5روح المعانً: (ٙ)
 .21ٕ/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (2)
 .5ٕٗ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .2ٙٔ/ٖالكشاؾ: (5)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
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العماب: مؤخوذ من التعالب، وهو مجًء الشًء بعد ؼٌره. والمراد به  لال الطنطاوي:" 
 .(ٔ)هنا: مجازاة الظالم بمثل ظلمه"

ٌِْه لٌََْنُصَرنَّهُ   ًَ َعلَ ُ{ ]الحج : لوله تعالى:}ثُمَّ بُِؽ [، أي:" ثم اعتدى الظالم علٌه ثانٌاً َّٓٙللاَّ
 .(ٕ)لٌنصرن هللا ذلن المظلوم"

لال السعدي: أي:" فإن بؽً علٌه بعد هذا، فإن هللا ٌنصره، ألنه مظلوم، فبل ٌجوز أن  
ٌبؽً علٌه، بسبب أنه استوفى حمه، وإذا كان المجازي ؼٌره، بإساءته إذا ظلم بعد ذلن، نصره 

 .(ٖ)الذي باألصل لم ٌعالب أحدا إذا ظلم وجنً علٌه، فالنصر إلٌه ألرب"هللا، ف
النصر فً الدنٌا: الظهور على المشركٌن، والحجة علٌهم فً اآلخرة كموله:  لال ٌحٌى:" 

 .(ٗ)[ ٌوم المٌامة"ٔ٘}إنا لننصر رسلنا والذٌن آمنوا فً الحٌاة الدنٌا وٌوم ٌموم األشهاد{ ]ؼافر: 
 .(٘)"ا جزاء من عالب بمثل ما عولب به ثم بؽً علٌه، لٌنصرنه هللالال مماتل:" هذ 

لهذا لهإالء الذٌن هاجروا فً سبٌل هللا، ثم لُتلوا أو ماتوا، ولهم مع  لال الطبري:أي:" 
 .(ٙ)ذلن أٌضا أن هللا ٌعدهم النصر على المشركٌن الذٌن بؽوا علٌهم فؤخرجوهم من دٌارهم"

َوَمْن َعالََب بِِمثِْل َما عُوِلَب بِِه{ لال: هم المشركون بَؽْوا على عن ابن ُجَرٌج: "}ذَِلَن  

 .(2)" هللا علٌه وسلم، فوعده هللا أن ٌنصره.. النبً صلى
عن مماتل فً لوله: "}ذلن ومن عالب{، اآلٌة، لال: النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعث سرٌة فً لٌلتٌن بمٌتا 

بعضهم لبعض: لاتلوا أصحاب دمحم، فإنهم  شركونمن المحرم، فلموا المشركٌن، فمال الم
ٌحرمون المتال فً الشهر الحرام، وأن أصحاب دمحم ناشدوهم وذكروهم باهلل إن ٌعرضوا لمتالهم، 
فإنهم ال ٌستحلون المتال فً الشهر الحرام إال من بادءهم وإن المشركٌن بدءوا ولاتلوهم فاستحل 

 .(1)"هم هللا علٌهمالصحابة لتالهم عند ذلن، فماتلوهم ونصر
َ لَعَفُوٌّ َؼفُوٌر{ ]الحج :  [، أي:" وإن هللا ٌعفو عن المذنبٌن فبل ٓٙلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(5)ٌعاجلهم بالعموبة، وٌؽفر ذنوبهم"
لال الطبري:ٌمول:" إن هللا لذو عفو وصفح لمن انتصر ممن ظلمه من بعد ما ظلمه  

 .(ٓٔ)بالظلم مثل الذي فعل به ؼٌر معالبه علٌه"الظالم بحّك، ؼفور لما فعل ببادبه 
لال السعدي: " أي: ٌعفو عن المذنبٌن، فبل ٌعاجلهم بالعموبة، وٌؽفر ذنوبهم فٌزٌلها،  

وٌزٌل آثارها عنهم، فاهلل هذا وصفه المستمر البلزم الذاتً، ومعاملته لعباده فً جمٌع األولات 
المجنً علٌهم، أن تعفوا وتصفحوا وتؽفروا  بالعفو والمؽفرة، فٌنبؽً لكم أٌها المظلومون

{ ]الشورى :   .(ٔٔ)["ٓٗلٌعاملكم هللا كما تعاملون عباده:}فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَؤَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ
لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ طابك ذكر العفو الؽفور هذا الموضع؟ للت: المعالب  

على طرٌك التنزٌه ال  -لعماب، والعفو عن الجانًمبعوث من جهة هللا عز وجل على اإلخبلل با
ومندوب إلٌه، ومستوجب عند هللا المدح إن آثر ما ندب إلٌه وملن سبٌل التنزٌه، فحٌن  -التحرٌم

 } لم ٌإثر ذلن وانتصر وعالب، ولم ٌنظر فً لوله تعالى :}فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَؤَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ
[، }َولََمْن َصبََر َوَؼفََر إِنَّ ذَِلَن لَِمْن 2ٖٕتَْعفُوا أَْلَرُب ِللتَّْمَوى{ ]البمرة : [، }َوأَْن ٓٗ]الشورى : 

َ لَعَفُوٌّ َؼفُوٌر{ ]الحج : َٖٗعْزِم اأْلُُموِر{ ]الشورى :  [، أى: ال ٌلومه على ترن ما ٓٙ[،: فإن }َّللاَّ
                                                             

 .ٖٖٖ/5التفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٗ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٕٓ٘/1(:صٖٔٓٗٔأخرده ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٗ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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وانتمامه من الباؼً علٌه. بعثه علٌه، وهو ضامن لنصره فً كرته الثانٌة من إخبلله بالعفو 
وٌجوز أن ٌضمن له النصر على الباؼً، وٌعرض مع ذلن بما كان أولى به من العفو، وٌلوح 
به بذكر هاتٌن الصفتٌن. أو دل بذكر العفو والمؽفرة على أنه لادر على العموبة. ألنه ال ٌوصؾ 

 .(ٔ)بالعفو إال المادر على ضده"
 

 المرآن
 َ َ َسِمٌٌع بَِصٌٌر )}ذَِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ ٌِْل َوأَنَّ َّللاَّ ٌَْل فًِ النََّهاِر َوٌُوِلُج النََّهاَر فًِ اللَّ ({ ]الحج ٌُٔٙوِلُج اللَّ

 :ٙٔ] 
 التفسٌر:

ذلن الذي شرع لكم تلن األحكام العادلة هو الحك، وهو المادر على ما ٌشاء، وِمن لدرته أنه 
وٌدخل ما انتمص من ساعات النهار فً  ٌدخل ما ٌنمص من ساعات اللٌل فً ساعات النهار،

 ساعات اللٌل، وأن هللا سمٌع لكل صوت، بصٌر بكل فعل، ال ٌخفى علٌه شًء.
ٌِْل{ ]الحج :   ٌَْل فًِ النََّهاِر َوٌُوِلُج النََّهاَر فًِ اللَّ َ ٌُوِلُج اللَّ [، ٔٙلوله تعالى:}ذَِلَن ِبؤَنَّ َّللاَّ

لعادلة هو الحك، وهو المادر على ما ٌشاء، وِمن لدرته أي:" ذلن الذي شرع لكم تلن األحكام ا
أنه ٌدخل ما ٌنمص من ساعات اللٌل فً ساعات النهار، وٌدخل ما انتمص من ساعات النهار فً 

 .(ٕ)ساعات اللٌل"
لال الطبري:ٌمول:" هذا النصر الذي أنصره على من بؽى علٌه على الباؼً، ألنً  

ن هللا ٌدخل ما ٌنمص من ساعات اللٌل فً ساعات النهار، فما المادر على ما أشاء، فمن لُدرته أ
نمص من هذا زاد فً هذا، وٌدخل ما انتمص من ساعات النهار فً ساعات اللٌل، فما نمص من 
طول هذا زاد فً طول هذا، وبالمُدرة التً تفعل ذلن ٌنصر دمحما ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه على الذٌن بؽوا 

 .(ٖ)دٌارهم وأموالهم"علٌهم فؤخرجوهم من 
لال الزمخشري:" }ذلن{، أى: ذلن النصر بسبب أنه لادر. ومن آٌات لدرته البالؽة أنه  

ٌولج اللٌل فً النهار وٌولج النهار فً اللٌل أو بسبب أنه خالك اللٌل والنهار ومصرفهما فبل 
، وأنه سمٌع لما ٌخفى علٌه ما ٌجرى فٌهما على أٌدى عباده من الخٌر والشر والبؽً واإلنصاؾ

ٌمولون بصٌر بما ٌفعلون. فإن للت: ما معنى إٌبلج أحد الملوٌن فً اآلخر؟ للت: تحصٌل ظلمة 
هذا فً مكان ضٌاء ذان بؽٌبوبة الشمس. وضٌاء ذان فً مكان ظلمة هذا بطلوعها، كما ٌضًء 

 .(ٗ)لساعات"السرب بالسراج وٌظلم بفمده. ولٌل: هو زٌادته فً أحدهما ما ٌنمص من اآلخر من ا
 .(ٗ)لساعات"ا

معنى إٌبلجه اللٌل فً النهار، والنهار فً اللٌل : إدخاله من هذا فً هذا ،  لال ابن كثٌر:" 
ومن هذا فً هذا ، فتارة ٌطول اللٌل وٌمصر النهار ، كما فً الشتاء ، وتارة ٌطول النهار وٌمصر 

اللٌل ، كما فً الصٌؾ"
(٘)

. 
 .(ٙ)هو آخذ كل واحد منهما من صاحبه" لال ٌحٌى:" 
َ َسِمٌٌع َبِصٌٌر{ ]الحج :   [، أي:" وأن هللا سمٌع لكل صوت، ٔٙلوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ

 .(2)بصٌر بكل فعل، ال ٌخفى علٌه شًء"

                                                             

 .2ٙٔ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٙٔ-2ٙٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
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لال الطبري: " ٌمول: وفعل ذلن أٌضا بؤنه ذو سمع لما ٌمولون من لول; ال ٌخفى علٌه  
ذلن معه بمرأى ومسمع، وهو  منه شًء، بصٌر بما ٌعملون، ال ٌؽٌب عنه منه شًء، كل

 .(ٔ)الحافظ لكل ذلن، حتى ٌجازى جمٌعهم على ما لالوا وعملوا من لول وعمل جزاءه"
أي : سمٌع بؤلوال عباده ، بصٌر بهم ، ال ٌخفى علٌه منهم خافٌة فً  لال ابن كثٌر:" 

أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم "
(ٕ)

. 
 

 المرآن
َ هَُو  ًُّ اْلَكبٌُِر )}ذَِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ َ ُهَو اْلعَِل ({ ٕٙاْلَحكُّ َوأَنَّ َما ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه هَُو اْلبَاِطُل َوأَنَّ َّللاَّ

 [ٕٙ]الحج : 

 التفسٌر:
ذلن بؤن هللا هو اإلله الحك الذي ال تنبؽً العبادة إال له، وأن ما ٌعبده المشركون من دونه من 

ًُّ على خلمه ذاتًا ولدًرا األصنام واألنداد هو الباطل الذي ال ٌ ، وأن هللا هو العل نفع وال ٌضرُّ
 ولهًرا، المتعالً عن األشباه واألنداد، الكبٌر فً ذاته وأسمابه فهو أكبر من كّلِ شًء.

َ هَُو اْلَحكُّ َوأَنَّ َما ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه هَُو اْلبَاِطُل{ ]الحج : لوله تعالى:  [، ٕٙ}ذَِلَن ِبؤَنَّ َّللاَّ
ي:" ذلن بؤن هللا هو اإلله الحك الذي ال تنبؽً العبادة إال له، وأن ما ٌعبده المشركون من دونه أ

"  .(ٖ)من األصنام واألنداد هو الباطل الذي ال ٌنفع وال ٌضرُّ
لال الطبري: ٌمول: " هذا الفعل الذي فعلت من إٌبلجً اللٌل فً النهار، وإٌبلجً النهار  

الذي ال مثل لً وال شرٌن وال نّد، وأن الذي ٌدعوه هإالء المشركون  فً اللٌل، ألنً أنا الحكّ 
إلها من دونه هو الباطل الذي ال ٌمدر على صنعة شًء، بل هو المصنوع، ٌمول لهم تعالى 
ذكره: أفتتركون أٌها الجهال عبادة من منه النفع وبٌده الضر وهو المادر على كل شًء وكّل 

 .(ٗ)ي ال تنفعكم عبادته"شًء دونه، وتعبدون الباطل الذ
لما بٌن أنه المتصرؾ فً الوجود ، الحاكم الذي ال معمب لحكمه ، لال : }  لال ابن كثٌر:" 

{ أي : اإلله الحك الذي ال تنبؽً العبادة إال له ; ألنه ذو السلطان العظٌم ،  َ ُهَو اْلَحكُّ ذَِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ
ل شًء فمٌر إلٌه ، ذلٌل لدٌه ، } َوأَنَّ َما ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الذي ما شاء كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن ، وك

ُهَو اْلبَاِطُل { أي : من األصنام واألنداد واألوثان ، وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل ; ألنه ال 

ٌملن ضًرا وال نفعًا"
(٘)

. 
أى: ذلن الوصؾ بخلك اللٌل والنهار واإلحاطة بما ٌجرى فٌهما  لال الزمخشري:" 

وإدران كل لول وفعل، بسبب أنه هللا الحك الثابت إلهٌته، وأن كل ما ٌدعى إلها دونه باطل 
 .(ٙ)الدعوة"
 .(2)اسم من أسماء هللا"«: الحك» لال ٌحٌى:" 
ْن ُدونِِه هَُو اْلبَاِطُل{، لال: لوله: "}َوأَنَّ َما ٌَْدعُوَن مِ ، (5)، وابن جرٌج(1)عن مجاهد 

 الشٌطان".
 .(ٓٔ)لال الحسن: "األوثان" 

 .(ٔ)ولال لتادة: إبلٌس"
                                                             

 .2٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٙٔ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٕٗٓ٘/1(:صٗٔٓٗٔخرجه ابن ابً حاتم)أ (1)
 .2ٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٖٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٓٔ)
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 .(ٕ)، بالتاء«ما تدعون»ولرئ: 

ًُّ اْلَكِبٌُر{ ]الحج : لوله تعالى:  َ هَُو اْلعَِل ًُّ على خلمه ٕٙ}َوأَنَّ َّللاَّ [، أي:" وأن هللا هو العل
عن األشباه واألنداد، الكبٌر فً ذاته وأسمابه فهو أكبر من كّلِ  ذاتًا ولدًرا ولهًرا، المتعالً

 .(ٖ)شًء"
لال الطبري:" ٌعنً بموله: }العَِلً{: ذو العلو على كل شًء، هو فوق كل شًء وكل  

 .(ٗ)شًء دونه. }الَكبٌُِر{، ٌعنً: العظٌم، الذي كل شًء دونه وال شًء أعظم منه"
 .(٘)منه شؤنا وأكبر سلطانا"وأنه ال شًء أعلى  لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)ال شًء أكبر منه" لال ٌحٌى:" 
أي: المتعالً المتعظم، وٌمال: إن العلً هاهنا ٌنصرؾ إلى الدٌن أي:  لال السمعانً:" 

 .(2)دٌنه ٌعلو األدٌان، والكبٌر صفته تبارن وتعالى"
فكل شًء تحت لهره وسلطانه وعظمته ، ال إله إال هو ، وال رب سواه ;  لال ابن كثٌر:" 

ألنه العظٌم الذي ال أعظم منه ، العلً الذي ال أعلى منه ، الكبٌر الذي ال أكبر منه ، تعالى وتمدس 

وتنزه ، وعز وجل عما ٌمول الظالمون المعتدون علوا كبٌرا"
(1)

. 
 [:ٕٙ-1٘فوابد اآلٌات:]

 الجهاد فً سبٌل هللا. ٖرة فً سبٌل هللا حتى إنها تعدلبٌان فضل الهج -ٔ
 جواز المعالبة بشرط المماثلة، والعفو أولى من المعالبة. -ٕ
 بٌان مظاهر الربوبٌة من العلم والمدرة الموجبة لعبادة هللا تعالى وحده وبطبلن عبادة ؼبره. -ٖ
لبصر والعفو والعلو على الخلك إثبات صفات هللا تعالى: العلم والحلم والمؽفرة والسمع وا -ٗ

 والعظمة الموجبة لعبادته وترن عبادة من سواه.
 المرآن

َ لَِطٌٌؾ َخبٌٌِر ) ةً إِنَّ َّللاَّ َ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَتُْصبُِح اْْلَْرُض ُمْخَضرَّ ({ ]الحج ٖٙ}أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
 :ٖٙ] 

 التفسٌر:
هللا أنزل من السماء مطًرا، فتصبح األرض مخضرة بما ٌنبت فٌها من أن  -أٌها الرسول-ألم تَر 

 النبات؟ إن هللا لطٌؾ بعباده باستخراج النبات من األرض بذلن الماء، خبٌر بمصالحهم.
َ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء{ ]الحج :   أٌها -[، أي:" ألم تَر ٖٙلوله تعالى:}أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
 .(5)هللا أنزل من السماء مطًرا"أن  -الرسول
ةً{ ]الحج :   [، أي:" فتصبح األرض مخضرة بما ٖٙلوله تعالى:}فَتُْصبُِح اأْلَْرُض ُمْخَضرَّ

 .(ٓٔ)ٌنبت فٌها من النبات؟"
 .(ٔٔ)لال ٌحٌى:" ٌعنً: نباتها" 
 .(ٕٔ)لال الطبري:" بما ٌنبت فٌها من النبات" 

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔ)
 .ٓٗٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙٔ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .5ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .2ٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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، وتعمٌب كل شًء بحسبه ، كما لال:} َخلَْمنَا  للتعمٌب -هاهنا-« الفاء» لال ابن كثٌر:" 
[ ، ولد ثبت فً  ٗٔالنُّْطفَةَ َعلَمَةً فََخلَْمنَا اْلعََلمَةَ ُمْضؽَةً فََخلَْمَنا اْلُمْضؽَةَ ِعَظاًما { ] المإمنون : 

الصحٌحٌن : "أن بٌن كل شٌبٌن أربعٌن ٌوما" ومع هذا هو معمب بالفاء ، وهكذا هاهنا لال : } 
ةً {، أي : خضراء بعد ٌبسها وُمُحولها، ولد ذكر عن بعض أهل الحجاز فَتُصْ  بُِح األْرُض ُمْخَضرَّ

 .(ٔ): أنها تصبح عمب المطر خضراء ، فاهلل أعلم "
َ لَِطٌٌؾ َخِبٌٌر{ ]الحج :   [، أي:" إن هللا لطٌؾ بعباده باستخراج ٖٙلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٕ)خبٌر بمصالحهم"النبات من األرض بذلن الماء، 
 .(ٖ)لال ٌحٌى:" }لطٌؾ{ بخلمه فٌما رزلهم، }خبٌر{ بؤعمالهم" 
لال الطبري:" }لَِطٌٌؾ{ باستخراج النبات من األرض بذلن الماء وؼٌر ذلن من ابتداع  

 .(ٗ)ما شاء أن ٌبتدعه، }َخبٌٌِر{ بما ٌحدث عن ذلن النبت من الحب"
أي : علٌم بما فً أرجاء األرض وألطارها وأجزابها من الحب وإن  لال ابن كثٌر:" 

صؽر ، ال ٌخفى علٌه خافٌة ، فٌوصل إلى كل منه لسطه من الماء فٌنبته به ، كما لال لممان : } 
ًَّ إِنََّها إِْن تَُن ِمثْمَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَكُْن فًِ َصْخَرٍة أَْو فًِ السََّماَواِت  ٌَؤِْت ٌَا بُنَ أَْو فًِ األْرِض 

َ لَِطٌٌؾ َخِبٌٌر { ] لممان :  ُ إِنَّ َّللاَّ ِ الَِّذي ٌُْخِرُج اْلَخْبَء فًِ  ٙٔبَِها َّللاَّ [ ، ولال : } أاَل ٌَْسُجُدوا ّلِِلَّ
ٍة [ ، ولال تعالى : } َوَما تَْسمُطُ ِمْن َوَرلٍَة إِال ٌَْعلَُمَها وَ  ٕ٘السََّماَواِت َواألْرِض { ] النمل :  ال َحبَّ

[ ، ولال } َوَما  5٘فًِ ظُلَُماِت األْرِض َوال َرْطٍب َوال ٌَابٍِس إِال فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { ] األنعام : 
ةٍ { اآلٌة ] ٌونس :  أو :  -[ ; ولهذا لال أمٌة بن أبً الصلت  ٌَْٔٙعُزُب َعْن َربَِّن ِمْن ِمثْمَاِل ذَرَّ

 : (٘)فً لصٌدته  -زٌد بن عمرو بن نُفٌل 
 َولُوال لَه : َمن ٌُْنبُِت الحبَّ فً الثََّرى... فٌَُصبَح مْنهُ البَْمُل ٌَْهتَزُّ َرابٌَا؟ 

 .(ٙ)وٌُْخرُج مْنهُ َحبَّه فً ُرُإوسه... فَفً ذَان آٌات لَمْن َكاَن َواعٌا"

 
 المرآن

َ لَُهَو  ًُّ اْلَحِمٌُد )}لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اْْلَْرِض َوإِنَّ َّللاَّ  [ٗٙ({ ]الحج : ٗٙاْلؽَنِ
 التفسٌر:

هلل سبحانه وتعالى ما فً السموات واألرض خلًما وملًكا وعبودٌة، كلٌّ محتاج إلى تدبٌره 
 وإفضاله. وإن هللا لهو الؽنً الذي ال ٌحتاج إلى شًء، المحمود فً كل حال.

[، أي:" هلل سبحانه وتعالى ْٗٙرِض{ ]الحج : لوله تعالى:}لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَ  
 .(2)ما فً السموات واألرض خلمًا وملًكا وعبودٌة، كلٌّ محتاج إلى تدبٌره وإفضاله"

ٌمول: له ُملن ما فً السموات وما فً األرض من شًء هم عبٌده  لال الطبري:" 
 .(1)وممالٌكه وخلمه، ال شرٌن له فً ذلن، وال فً شًء منه"

ًُّ اْلَحِمٌُد{ ]الحج : لوله تعا  َ لَُهَو اْلؽَِن [، أي:" وإن هللا لهو الؽنً الذي ال ٗٙلى:}َوإِنَّ َّللاَّ
 .(5)ٌحتاج إلى شًء، المحمود فً كل حال"

 .(ٓٔ)}الؽنً{ من عبادة خلمه، }الحمٌد{ عند خلمه فً سلطانه " لال مماتل:" 

                                                             

 .ٓ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .2ٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٕ/ٔانظر : السٌرة النبوٌة البن هشام :(٘)
 .ٓ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .22ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
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مه، استوجب علٌهم أن }الؽنً{ عن خلمه، }الحمٌد{ المستحمد إلى خل لال ٌحٌى:" 
 .(ٔ)ٌحمدوه"
ًّ عن كل ما فً السموات وما فً األرض من خلمه وهم  لال الطبري:"  وإن هللا هو الؽن

 .(ٕ)المحتاجون إلٌه، الحمٌد عند عباده فً إفضاله علٌهم وأٌادٌه عندهم"
 

 المرآن
َر لَكُْم َما فًِ اْْلَْرِض  َ َسخَّ َواْلفُْلَن تَْجِري ِفً اْلبَْحِر بِؤَْمِرِه َوٌُْمِسُن السََّماَء أَْن تَمََع }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

َ بِالنَّاِس لََرُءوٌؾ َرِحٌٌم )  [٘ٙ({ ]الحج : َ٘ٙعلَى اْْلَْرِض إاِلَّ بِِإْذنِِه إِنَّ َّللاَّ
 التفسٌر:

ثمار والجماد ألم تر أن هللا تعالى ذلَّل لكم ما فً األرض من الدواب والبهابم والزروع وال
لركوبكم وطعامكم وكل منافعكم، كما ذلَّل لكم السفن تجري فً البحر بمدرته وأمره فتحملكم مع 
أمتعتكم إلى حٌث تشاإون من الببلد واألماكن، وهو الذي ٌمسن السماء فٌحفظها; حتى ال تمع 

ة واسعة فً على األرض فٌهلن َمن علٌها إال بإذنه سبحانه بذلن؟ إن هللا لٌرحم الناس رحم
 عاجلهم وآجلهم ومن رحمته به ما سخره لهم من هذه األشٌاء وؼٌرها; تفضبل منه علٌهم.

َر لَكُْم َما فًِ اأْلَْرِض{ ]الحج :   َ َسخَّ [، أي:" ألم تر أن هللا ٘ٙلوله تعالى:}أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
ار والجماد لركوبكم وطعامكم تعالى ذلَّل لكم ما فً األرض من الدواب والبهابم والزروع والثم

 .(ٖ)وكل منافعكم"
 .(ٗ)خلك لكم ما فً األرض" لال ٌحٌى:" 
ٌمول: ألم تر أن هللا سخر لكم أٌها الناس ما فً األرض من الّدواّب  لال الطبري:" 

 .(٘)والبهابم، فذلن كله لكم تصرفونه فٌما أردتم من حوابجكم"

َر لَكُْم َما  لال ابن كثٌر:"  أي : من حٌوان ، وجماد ، وزروع ، وثمار. كما لال : } َوَسخَّ
[ أي : من إحسانه وفضله  ٖٔفًِ السََّماَواِت َوَما فًِ األْرِض َجِمٌعًا ِمْنهُ { ] الجاثٌة : 

 .(ٙ)وامتنانه"
ذلَّل لكم السفن تجري [، أي:" ٘ٙلوله تعالى:}َواْلفُْلَن تَْجِري فًِ اْلبَْحِر بِؤَْمِرِه{ ]الحج :  

 .(2)فً البحر بمدرته وأمره فتحملكم مع أمتعتكم إلى حٌث تشاإون من الببلد واألماكن"
ٌمول: وسخر لكم السفن تجري فً البحر بؤمره، ٌعنً بمُدرته، وتذلٌله  لال الطبري:" 

 .(1)إٌاها لكم كذلن"
َجاج ، وتبلطم األمواج ، أي : بتسخٌره وتسٌٌره ، أي : فً البحر العَ  لال ابن كثٌر:" 

تجري الفلن بؤهلها برٌح طٌبة ، ورفك وتإدة ، فٌحملون فٌها ما شاءوا من تجابر وبضابع 
ومنافع ، من بلد إلى بلد ، ولطر إلى لطر ، وٌؤتون بما عند أولبن إلى هإالء ، كما ذهبوا بما 

 .(5)عند هإالء إلى أولبن ، مما ٌحتاجون إلٌه ، وٌطلبونه وٌرٌدونه"

                                                             

 .12ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .22ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .12ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .22ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .21ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
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َماَء أَْن تََمَع َعلَى اأْلَْرِض إِالَّ ِبإِْذنِِه{ ]الحج :   [، أي:" وهو ٘ٙلوله تعالى:}َوٌُْمِسُن السَّ
الذي ٌمسن السماء فٌحفظها; حتى ال تمع على األرض فٌهلن َمن علٌها إال بإذنه سبحانه 

 .(ٔ)بذلن؟"
 .(ٕ)وحبس عنهم السماء فبل تمع علٌهم فٌهلكوا" لال مماتل:" 
 .(ٖ)ٌعنً: لببل تمع على األرض" لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)ٌمول: وٌمسن السماء بمدرته كً ال تمع على األرض إال بإذنه" لال الطبري:" 
أي : لو شاء ألذن للسماء فسمطت على األرض ، فهلن من فٌها ، ولكن  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)من لطفه ورحمته ولدرته ٌمسن السماء أن تمع على األرض إال بإذنه"
َ بِالنَّاِس َلَرُءوٌؾ َرِحٌٌم{ ]الحج :   [، أي:" إن هللا لٌرحم الناس ٘ٙلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

رحمة واسعة فً عاجلهم وآجلهم ومن رحمته به ما سخره لهم من هذه األشٌاء وؼٌرها; تفضبل 
 .(ٙ)منه علٌهم"

رحمته لهم أمسن بمعنى: أنه بهم لذو رأفة ورحمة، فمن رأفته بهم و لال الطبري:" 
السماء أن تمع على األرض إال بإذنه، وسخر لكم ما وصؾ فً هذه اآلٌة تفضبل منه علٌكم 

 .(2)بذلن"
أي : مع ظلمهم ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } َوإِنَّ َربََّن لَذُو َمْؽِفَرٍة  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)[" َٙماِب { ] الرعد : ِللنَّاِس َعلَى ظُْلِمِهْم َوإِنَّ َربََّن لََشِدٌُد اْلعِ 
 

 المرآن
ْنَساَن لََكفُوٌر )  [ٙٙ({ ]الحج : ٙٙ}َوهَُو الَِّذي أَْحٌَاكُْم ثُمَّ ٌُِمٌتُكُْم ثُمَّ ٌُْحٌٌِكُْم إِنَّ اإْلِ

 التفسٌر:

وهو هللا تعالى الذي أحٌاكم بؤن أوجدكم من العدم، ثم ٌمٌتكم عند انمضاء أعماركم، ثم ٌحٌٌكم 
لمحاسبتكم على أعمالكم. إن اإلنسان لَجحود لما ظهر من اآلٌات الدالة على لدرة هللا بالبعث 

 ووحدانٌته.
[، أي:" وهو هللا تعالى الذي أحٌاكم بؤن ٙٙلوله تعالى:}َوهَُو الَِّذي أَْحٌَاكُْم{ ]الحج :  

 .(5)أوجدكم من العدم"
 .(ٓٔ)من النطؾ" لال ٌحٌى:" 
 .(ٔٔ)تكونوا شٌبا" ٌعنً: خلمكم ولم لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)أي : خلمكم بعد أن لم تكونوا شٌبًا ٌذكر ، فؤوجدكم " لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: وهللا الذي أنعم علٌكم هذه النعم، هو الذي جعل لكم أجساما أحٌاء  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)بحٌاة أحدثها فٌكم، ولم تكونوا شٌبا"
 .(ٔ)أي:" ثم ٌمٌتكم عند انمضاء أعماركم"[، ٙٙلوله تعالى:}ثُمَّ ٌُِمٌتُكُْم{ ]الحج :  

                                                             

 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .12ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .21ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .21ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .12ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .21ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٕ)عند آجالكم" لال مماتل:" 
 .(ٖ)بعد حٌاتكم فٌفنٌكم عند مجًء آجالكم" لال الطبري:" 
[، أي:" ثم ٌحٌٌكم بالبعث لمحاسبتكم على ٙٙلوله تعالى:}ثُمَّ ٌُْحٌٌِكُْم{ ]الحج :  
 .(ٗ)أعمالكم"
 .(٘)بعد موتكم فً اآلخرة" لال مماتل:" 
 .(ٙ)بعد مماتكم عند بعثكم لمٌام الساعة" ال الطبري:"ل 
 .(2)أي : ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:" 
ْنَساَن لََكفُوٌر{ ]الحج :   [، أي:" إن اإلنسان لَجحود لما ظهر من ٙٙلوله تعالى:}إِنَّ اإْلِ

 .(1)اآلٌات الدالة على لدرة هللا ووحدانٌته"
 .(5)فً حسن خلمه حٌن ال ٌوحده" -عز وجل -لنعم هللا لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)أي : جحود " لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: إن ابن آدم لجحود لنعم هللا التً أنعم بها علٌه من ُحسن خلمه إٌاه،  لال الطبري:" 

وتسخٌره له ما سخر مما فً األرض والبّر والبحر، وتركه إهبلكه بإمساكه السماء أن تمع على 
 .(ٔٔ)ض بعبادته ؼٌره من اآللهة واألنداد، وتركه إفراده بالعبادة وإخبلص التوحٌد له"األر

 .(ٕٔ)عن الحسن لوله: "}إن اإلنسان لكفور{، لال: بعد المصٌبات، وٌنسى النعم" 
 .(ٖٔ)كل شًء فً المرآن: }إن اإلنسان لكفور{، ٌعنً: به الكفار" لال مجاهد:" 

 [:ٙٙ-ٖٙفوابد اآلٌات]
 التوحٌد بذكر ممتضٌاته من المدرة والنعمة.تمرٌر  -ٔ
 إثبات صفات هللا تعالى: اللطٌؾ الخبٌر الؽنً الحمٌد الرإوؾ الرحٌم المحًٌ الممٌت. -ٕ
 بٌان إنعام هللا وإفضاله على خلمه. -ٖ

مظاهر لدرة هللا تعالى فً إمسان السماء أن تمع على األرض، وفً اإلحٌاء واألماتة  -ٗ
 والبعث.
 المرآن
ٍة َجعَْلنَا َمْنَسًكا هُْم نَاِسكُوُه فَاَل ٌُنَاِزعُنََّن فًِ اْْلَْمِر َواْدُع إِلَى َرّبَِن إِنََّن لَعَلَى } هًُدى ُمْستَِمٌٍم ِلكُّلِ أُمَّ
 [6ٙ({ ]الحج : 6ٙ)

 التفسٌر:
-لكل أمة من األمم الماضٌة جعلنا شرٌعة وعبادة أمرناهم بها، فهم عاملون بها، فبل ٌنازعنن 

مشركو لرٌش فً شرٌعتن، وما أمرن هللا به فً المناسن وأنواع العبادات كلها،  -أٌها الرسول
 وادع إلى توحٌد ربن وإخبلص العبادة له واتباع أمره، إنن لعلى دٌن لوٌم، ال اعوجاج فٌه.

 سبب النزول:

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .21ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .21ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔ٘ٗ/٘بن كثٌر:تفسٌر ا (2)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٔ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .21ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٗٓ٘/1(:ص٘ٔٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٗٓ٘/1(:صٙٔٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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نزلت فً بدٌل بن ورلاء الخزاعً وبشر بن سفٌان الخزاعً وٌزٌد ابن  لال مماتل:" 
الحلٌس من بنً الحارث بن عبد مناؾ لمولهم للمسلمٌن، فً األنعام، ما لتلتم أنتم بؤٌدٌكم فهو 

 .(ٔ)حبلل وما لتل هللا فهو حرام، ٌعنون المٌتة"
ٍة َجعَْلَنا َمْنَسًكا هُْم َناِسكُوهُ{ ]الحج :   [، أي:" لكل أمة من األمم 2ٙلوله تعالى:}ِلُكّلِ أُمَّ

 .(ٕ)عبادة أمرناهم بها، فهم عاملون بها"الماضٌة جعلنا شرٌعة و
ٌمول: لكل جماعة لوم هً خلت من لبلن، جعلنا مؤلفا ٌؤلفونه ومكانا  لال الطبري:" 

ٌعتادونه لعبادتً فٌه، ولضاء فرابضً، وعمبل ٌلزمونه. وأصل المنسن فً كبلم العرب 
فبلن منسكا ٌعتاده: ٌراد مكانا الموضع المعتاد الذي ٌعتاده الرجل وٌؤلفه لخٌر أو شّر; ٌمال: إن ل

ٌؽشاه وٌؤلفه لخٌر أو شر. وإنما سمٌت مناسن الحّج بذلن، لترّدد الناس إلى األماكن التً تعمل 
 .(ٖ)فٌها أعمال الحّج والعُمرة"

 .(ٗ)عن أبً الملٌح لال: األمة ما بٌن األربعٌن إلى المابة فصاعدا" 
ٍة وفً    [، وجوه:2َٙجعَْلنَا َمْنَسًكا هُْم نَاِسكُوهُ{ ]الحج : لوله تعالى:}ِلُكّلِ أُمَّ

 .(ٙ)، وبه لال ابن لتٌبة(٘)العٌد ، لاله ابن عباس«: المنسن»أحدها : أن 
 .(ٓٔ)، ومماتل(5)، وعكرمة(1)، ولتادة(2)، لاله مجاهدمعناه: ذبح ٌذبحونه، ودم ٌهرٌمونهالثانً : 
 .(ٓٔ)ومماتل

 .(ٔٔ)إهراق دماء الهدي" لال مجاهد:" 
 .(ٕٔ)ذبحا وحجا" لتادة:"لال  
 .(ٖٔ)هم ناسكوه{، ٌعنً: هم ذابحوه"وروي عن ابن عباس، لوله:"} 

 .(ٗٔ)الثالث : أنها المواضع المعتادة لمناسن الحج والعمرة ، لاله الفراء
 .(٘ٔ)إنه مكة، لم ٌجعل هللا ألمة لط منسكا ؼٌرها. لاله زٌد بم أسلمالرابع : 

 .(ٙٔ)والنسن الِعبَاَدة ومنه سمً العَابُِد ناسكاً ، لاله الحسنالخامس: المنسن اْلُمتَعَبد 
والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: عنً بذلن إرالة الدم أٌام النحر  لال الطبري:" 

بِمنى، ألن المناسن التً كان المشركون جادلوا فٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانت إرالة الدم فً هذه 
لد كانوا جادلوه فً إرالة الدماء التً هً دماء ذبابح األنعام بما لد أخبر هللا  األٌام، على أنهم

عنهم فً سورة األنعام. ؼٌر أن تلن لم تكن مناسن، فؤما التً هً مناسن فإنما هً هداٌا أو 
 .(2ٔ)ضحاٌا"

                                                             

 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .25ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٓ٘ٔ/1(:ص2ٔٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .25ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .25ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .25ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٕٗ/1(:ص5ٕ2ٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٙٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .25ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .25ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٗٓ٘ٔ/1(:ص1ٔٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
 .5ٕٕٗ/1(:ص5ٕ1ٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .5ٖ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .25ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
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 -الرسول أٌها-[، أي:" فبل ٌنازعنن 2ٙلوله تعالى:}فَبَل ٌُنَاِزعُنََّن فًِ اأْلَْمِر{ ]الحج :  
 .(ٔ)مشركو لرٌش فً شرٌعتن، وما أمرن هللا به فً المناسن وأنواع العبادات كلها"

 .(ٕ)ٌعنً: فً أمر الذبابح" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)فبل تتحام لحمن" لال لتادة:" 
أى: من كفار خزاعة »ٌعنً: فً أمر الذبابح، فإنن أولى باألمر منهم  لال مماتل:" 
 .(ٗ)« "وؼٌرهم
 .(٘)أي: ال ٌحولنن المشركون عن هذا الدٌن الذي انت علٌه، ٌموله للنبً" ٌحٌى:"لال  
فبل ٌنازعنن هإالء المشركون باهلل ٌا دمحم فً ذبحن ومنسكن  لال الطبري:ٌمول:" 

بمولهم: أتمولون ما لتلتم، وال تؤكلون المٌتة التً لتلها هللا؟ فؤنن أولى بالحّك منهم، ألنن محّك 
 .(ٙ)وهم مبطلون"

 أي: ال ٌجادلنن فٌه، ومعناه: ال تنازعهم، والدلٌل عنى أن المعنى لال الزجاج:" 
ُ أَْعلَُم بَِما تَْعَملُوَن{ ]الحج :  [، هذا لبل 1ٙال ٌجادلنن وال تجادلنهم لوله: }َوإِْن َجاَدلُوَن فَمُِل َّللاَّ

 المتال.
نازعنن فً األمر{، وهم لد لال الزجاج: فإن لال لابل: فهم لد جادلوه فلم لٌل :}فبل ٌ

عن منازعتهم كما ٌمول: ال ٌخاصمنن فبلن فً هذا أبدا،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نازعوه؟ فالمعنى أنه نهً له 
وهذا جابز فً الفعل الذي ال ٌكون إال من اثنٌن ألن المجادلة والمخاصمة ال تتم إال باثنٌن، فإذا 

لنه، وال ٌجوز هذا فً لوله: ال ٌضربنن فبلن، وأنت للت ال ٌجادلنن فبلن فهو بمنزلة ال تجاد
 .(2)ترٌد ال تضربه"

هو نهى لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أى: ال تلتفت إلى لولهم وال تمكنهم من أن  لال الزمخشري:" 
لم ٌنازعون. أو هو زجر لهم عن التعرض لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالمنازعة فً الدٌن وهم جهال ال ع

عندهم وهم كفار خزاعة. روى أن بدٌل بن ورلاء وبشر بن سفٌان الخزاعٌٌن وؼٌرهما لالوا 
 .(1)للمسلمٌن: ما لكم تؤكلون ما لتلتم، وال تؤكلون ما لتله هللا! ٌعنون المٌتة "

، أى: اثبت فً دٌنن ثباتا ال ٌطمعون أن ٌجذبون لٌزٌلون عنه. «فبل ٌنزعنن»ولرئ:  
 .(5)تثبٌت للنبً ملسو هيلع هللا ىلص بما ٌهٌج حمٌته وٌلهب ؼضبه هلل ولدٌنهوالمراد: زٌادة ال

[، أي:" وادع إلى توحٌد ربن وإخبلص العبادة 2ٙلوله تعالى:}َواْدعُ إِلَى َرّبَِن{ ]الحج :  
 .(ٓٔ)له واتباع أمره"

 .(ٔٔ)إلى دٌن ربن" لال مماتل بن حٌان:"ٌعنً: 
 .(ٕٔ)ٌعنً: إلى معرفة ربن وهو التوحٌد" لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)أي: إلى اإلخبلص له" لال ٌحٌى:" 

                                                             

 .ٖٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٓ٘ٔ/1(:ص1ٔٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .11ٖ-12ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .1ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .5ٙٔ/ٖالكشاؾ: (1)
 . 5ٙٔ/ٖانظر: الكشاؾ:(5)
 .ٖٓٗفسٌر المٌسر:الت (ٓٔ)
 .ٕٗٓ٘/1(:صٕٔٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .11ٖ-12ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
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وادع ٌا دمحم منازعٌن من المشركٌن باهلل فً نسكن وذبحن إلى  لال الطبري:ٌمول:" 
اتباع أمر ربن فً ذلن بؤن ال ٌؤكلوا إال ما ذبحوه بعد اتباعن وبعد التصدٌك بما جبْتهم به من 

 .(ٔ)الذبح لآللهة واألوثان وتبّرءوا منها" عند هللا، وتجنبوا
أمرت أن ألاتل النّاس حتى ٌمولوا: ال إله إال هللا، فإذا »عن جابر، عنه علٌه الّسبلم لال:  

 .(ٕ)«لالوا عصموا مّنً دماءهم وأموالهم إال بحمّها وحسابهم على هللا
أي:" إنن لعلى دٌن لوٌم، ال اعوجاج  [،2ٙلوله تعالى:}إِنََّن لَعََلى هًُدى ُمْستَِمٌٍم{ ]الحج :  

 .(ٖ)فٌه"
 .(ٗ)دٌن مستمٌم" لال مماتل بن حٌان:" 
 .(٘)ٌعنً: لعلى دٌن مستمٌم" لال مماتل:" 
إنن لعلى طرٌك مستمٌم ؼٌر زابل عن محجة الحّك والصواب فً  لال الطبري:ٌمول:" 

نسكن الذي جعله لن وألمتن ربن، وهم الضبلل على لصد السبٌل، لمخالفتهم أمر هللا فً 
 .(ٙ)ذبابحهم وعبادتهم اآللهة"

 .(2)أي : طرٌك واضح مستمٌم موصل إلى الممصود" لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ُ أَْعلَُم بَِما تَْعَملُوَن )}َوإِْن َجاَدلُوَن   [5ٙ({ ]الحج : 5ٙفَمُِل َّللاَّ

 التفسٌر:
وا على مجادلتن بالباطل فٌما تدعوهم إلٌه فبل تجادلهم، بل لل لهم: هللا أعلم بما  وإن أصرُّ

 تعملونه من الكفر والتكذٌب، فهم معاندون مكابرون.
نفر }فمل هللا أعلم بما تعملون{ وإن جادلون فً أمر الذبابح ٌعنً هإالء ال لال مماتل:" 

 .(1)وبما نعمل، وذلن حٌن اختلفوا فً أمر الذبابح"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وإن جادلن ٌا دمحم هإالء المشركون باهلل  لال الطبري:" 

 .(5)فً نسكن، فمل: هللا أعلم بما تعملون ونعمل"
ُ أَْعلَُم عن مجاهد: "}َوإِْن   َجاَدلُوَن{، لال: لول أهل الشرن: أما ما ذبح هللا بٌمٌنه }فَمُِل َّللاَّ

بَِما تَْعَملُوَن{، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم"
(ٔٓ). 

ُ أَْعلَُم بَِما تَْعَملُوَن { تهدٌد شدٌد ، ووعٌد أكٌد ، كموله:}هَُو أَْعلَُم  لال ابن كثٌر:"  لوله:}َّللاَّ
ٌْنَكُْم{ ] األحماؾ : بَِما تُِفٌُضوَن فِ  ٌْنًِ َوبَ  .(ٔٔ)[" 1ٌِه َكَفى بِِه َشِهًٌدا َب

 وفً حكم اآلٌة لوالن: 
 .(ٕٔ)ذكره هبة هللاأحدهما: أنها نزلت لبل األمر بالمتال ثم نسخت بآٌة السٌؾ. 

والثانً: أنها نزلت فً حك المنافمٌن كانت تظهر منهم فلتات ثم ٌجادلون علٌها فؤمر أن ٌكل 
 .(ٔ)إلى هللا تعالى، فاآلٌة على هذا محكمة. ذكره ابن الجوزيأمورهم 

                                                             

 .1ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
(، والنسابً فً ٖٖٔٗ(، والترمذي فً السنن )ٕٔ، ومسلم فً الصحٌح )ٖٓٓ/ ٖأخرجه أحمد فً المسند (ٕ)

 .(2ٓٙٔٔ)الكبرى 
 .ٖٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗٓ٘/1(:صٕٔٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٙٙفً ناسخه: (ٕٔ)
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 المرآن

ٌْنَكُْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فٌَِما كُْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن ) ُ ٌَْحكُُم بَ  [5ٙ({ ]الحج : 5ٙ}َّللاَّ
 التفسٌر:

وفً هذه اآلٌة هللا تعالى ٌحكم بٌن المسلمٌن والكافرٌن ٌوم المٌامة فً أمر اختبلفهم فً الدٌن. 
 أدب حسن فً الرد على َمن جادل تعنتًا واستكباًرا.

لال الطبري:" وهللا ٌمضً بٌنكم ٌوم المٌامة فٌما كنتم فٌه من أمر دٌنكم تختلفون،  
 .(ٕ)فتعلمون حٌنبذ أٌها المشركون المحّك من المبطل"

 .(ٖ)ٌعنً: ٌمضً بٌنكم، نسختها آٌة السٌؾ" لال مماتل:" 
ٌموله للمشركٌن، ٌعنً: ما اختلؾ فٌه المإمنون والكافرون فٌكون حكمه  لال ٌحٌى:" 

 .(ٗ)فٌهم أن ٌدخل المإمنٌن الجنة وٌدخل الكافرٌن النار"
فتعرفون حٌنبذ المحك من المبطل واالختبلؾ ذهاب كل واحد من  لال الثعلبً:أي:" 

ه فٌمن جادل على الخصمٌن إلى خبلؾ ما ذهب إلٌه اآلخر، وهذا أدب حسن علم هللا سبحان
سبٌل التعنت والمراء كفعل السفهاء أن ال ٌجادل وال ٌناظر، وٌدفع بهذا المول الذي علمه هللا 

 .(٘)"-علٌه السبلم-سبحانه لنبٌه 
 

 المرآن
َ ٌَْعلَُم َما فًِ السََّماِء َواْْلَْرِض إِنَّ ذَِلَن ِفً ِكتَاٍب إِنَّ ذَِلَن  ِ ٌَِسٌٌر )}أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ ({ 6َٓعلَى َّللاَّ

 [6ٓ]الحج : 
 التفسٌر:

ً كامبل لد أثبته فً اللوح  -أٌها الرسول-ألم تعلم  أن هللا ٌعلم ما فً السماء واألرض علما
 المحفوظ؟ إن ذلن العلم أمر سهل على هللا، الذي ال ٌعجزه شًء.

َ ٌَْعلَُم َما فًِ   َماِء َواأْلَْرِض{ ]الحج : لوله تعالى:}أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ [، أي:" لمد علمت 2ٓالسَّ
 .(ٙ)ٌا دمحم أنَّ هللا أحاط علمه بما فً السماء واألرض فبل تخفى علٌه أعمالهم"

 .(2)أي: لد علمت أن هللا ٌعلم ما فً السموات واألرض" لال ٌحٌى:" 
ا فً السموات السبع لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: ألم تعلم ٌا دمحم أن هللا ٌعلم كّل م 

واألرضٌن السبع، ال ٌخفى علٌه من ذلن شًء، وهو حاكم بٌن خلمه ٌوم المٌامة، على علم منه 
 .(1)بجمٌع ما عملوه فً الدنٌا، فمجازي المحسن منهم بإحسانه والمسًء بإساءته"

 ٌخبر تعالى عن كمال علمه بخلمه ، وأنه محٌط بما فً السموات وما فً لال ابن كثٌر:" 
األرض ، فبل ٌعزب عنه مثمال ذرة فً األرض وال فً السماء ، وال أصؽر من ذلن وال أكبر ، 

 .(5)وأنه تعالى علم الكابنات كلها لبل وجودها"
[، أي:" إن ذلن كله مسطر فً اللوح 2ٓلوله تعالى:}إِنَّ ذَِلَن فًِ ِكتَاٍب{ ]الحج :  

 .(ٓٔ)المحفوظ"

                                                                                                                                                                               

 .ٔٔ٘/ٕانظر: نواسخ المرىن: (ٔ)
 .1ٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .11ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٖٖ/2الكشؾ والبٌان: (٘)
 .2ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .11ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .1ٔٙ/1ٔي:تفسٌر الطبر (1)
 .ٕ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)



ٔ5 
 

إن علمه بذلن فً كتاب، وهو أم الكتاب الذي كتب فٌه لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره:  
 .(ٔ)ربنا جّل ثناإه لبل أن ٌخلك خلمه ما هو كابن إلى ٌوم المٌامة"

 .(ٕ)وكتب ذلن فً كتابه اللوح المحفوظ" لال ابن كثٌر:" 
لبل خلك  عن عبد هللا بن عمرو لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا لّدر ممادٌر الخبلبك 

 .(ٖ)السموات واألرض بخمسٌن ألؾ سنة ، وكان عرشه على الماء"
وفً السنن ، من حدٌث جماعة من الصحابة ; أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "أول ما خلك هللا  

الملم ، لال له : اكتب ، لال : وما أكتب ؟ لال : اكتب ما هو كابن. فجرى الملم بما هو كابن إلى 
 .(ٗ)المٌامة"ٌوم 

عن عبدة بن أبً لبابة، لال: "علم هللا ما هو خالك وما الخلك عاملون، ثم كتبه، ثم لال 
 ِ َماِء َواألْرِض إِنَّ ذَِلَن فًِ ِكتَاٍب إِنَّ ذَِلَن َعلَى َّللاَّ َ ٌَْعلَُم َما فًِ السَّ  ٌَِسٌٌر{"لنبٌه: }أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

(٘). 
ٌَِسٌٌر{"

(٘). 
لال: "سمعت ضمرة بن حبٌب ٌمول: إن هللا كان على عرشه  عن أرطؤة بن المنذر،

على الماء، وخلك السموات واألرض بالحّك، وخلك الملم فكتب به ما هو كابن من خلمه، ثم إن 
 .(ٙ)ذلن الكتاب سبح هللا ومجده ألؾ عام، لبل أن ٌبدأ شٌبا من الخلك"

ل: علم هللا ما هو خالك ، فما«أّم الكتاب»عن ابن عباس، "أنه سؤل كعب األحبار عن 
 .(2)وما خلمه عاملون، فمال لعلمه: كن كتابا"

ِ ٌَِسٌٌر{ ]الحج :   [، أي:" إن ذلن العلم أمر سهل على 2ٓلوله تعالى:}إِنَّ ذَِلَن َعلَى َّللاَّ
 .(1)هللا، الذي ال ٌعجزه شًء"

ِ ٌَِسٌٌر{ ]الحج : وفً   وجهان:[، 2ٓلوله تعالى:}إِنَّ ذَِلَن َعلَى َّللاَّ
 .(5)أحدهما: معناه: إن الحكم بٌن المختلفٌن فً الدنٌا ٌوم المٌامة على هللا ٌسٌر. لاله ابن جرٌج

أن كتاب الملم الذي أمره هللا أن ٌكتب فً اللوح المحفوظ ما هو كابن على هللا الثانً: معناه: 
 . (ٓٔ)ٌسٌر ٌعنً هٌن. حكاه الطبري

ِ ٌَِسٌٌر{ لال الطبري:" المول الثانً أولى بتؤ  وٌل ذلن، وذلن أن لوله: }إِنَّ ذَِلَن َعلَى َّللاَّ
ٌَاَمِة(  ٌْنَكُْم ٌَْوَم اْلِم ُ ٌَْحكُُم َب ... إلى لوله: }إِنَّ ذَِلَن فًِ ِكتَاٍب{ ألرب وهو له مجاور، ومن لوله: }َّللاَّ

َ ٌَْعلَُم َما فًِ السَّمَ  اِء َواألْرِض{ بٌنهما، فإلحاله بما هو متباعد مع دخول لوله: }أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
 .(ٔٔ)ألرب أولى ما وجد للكبلم، وهو كذلن مخرج فً التؤوٌل صحٌح"

لال ابن عباس:" خلك هللا اللوح المحفوظ لمسٌرة مابة عام ولال للملم لبل أن ٌخلك 
الخلك وهو على العرش: اكتب: لال: ما أكتب؟ لال: علمً فً خلمً إلى ٌوم تموم الساعة، 

َ ٌَْعَلُم  جرى الملم بما هو كابن فً علم هللا إلى ٌوم المٌامة، فذلن لوله للنبً ملسو هيلع هللا ىلص :ف }أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
ٌعنً: ما فً السموات السبع واألرضٌن السبع، }إن ذلن{ العلم }فً  َما فًِ السََّماِء َواألْرِض{، 

                                                             

 .1ٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .( بلفظ "كتب هللا ممادٌر الخبلبك"ٖٕ٘ٙصحٌح مسلم برلم )(ٖ)
برلم ( والترمذي فً السنن 2ٓٓٗجاء من حدٌث عبادة بن الصامت : أخرجه أبو داود فً السنن برلم )(ٗ)
( ولال الترمذي : "هذا حدٌث حسن ؼرٌب". وجاء من حدٌث ابن عباس : رواه البٌهمً فً األسماء 5ٖٖٔ)

 .(21ٖوالصفات )ص 
 .1ٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٓٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٔٔ)



ٕٓ 
 

لبل إن ٌخلك السموات واألرضٌن، }إن ذلن على هللا  كتاب{، ٌعنً: فً اللوح المحفوظ مكتوب
 .(ٔ)ٌسٌر{، ٌعنً: هٌن"

وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم األشٌاء لبل كونها ، ولدرها وكتبها  لال ابن كثٌر:" 
أًٌضا ، فما العباد عاملون لد علمه تعالى لبل ذلن ، على الوجه الذي ٌفعلونه ، فٌعلم لبل الخلك 
أن هذا ٌطٌع باختٌاره ، وهذا ٌعصً باختٌاره ، وكتب ذلن عنده ، وأحاط بكل شًء علما ، وهو 

ِ ٌَِسٌٌر {"سهل علٌه ، ٌس  .(ٕ)ٌر لدٌه ; ولهذا لال تعالى : } إِنَّ ذَِلَن فًِ ِكتَاٍب إِنَّ ذَِلَن َعلَى َّللاَّ
 
 المرآن

ٌَْس لَُهْم بِِه ِعْلٌم َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمنْ  ْل بِِه سُْلَطانًا َوَما لَ ِ َما لَْم ٌُنَّزِ  نَِصٌٍر }َوٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [6ٔ({ ]الحج : 6ٔ)

 التفسٌر:
وٌصر كفار لرٌش على الشرن باهلل مع ظهور بطبلن ما هم علٌه، فهم ٌعبدون آلهة، لم ٌَْنِزل 
فً كتاب ِمن كتب هللا برهان بؤنها تصلح للعبادة، وال علم لهم فٌما اختلموه، وافتروه على هللا، 

خرة فلٌس للمشركٌن وإنما هو أمر اتبعوا فٌه آباَءهم ببل دلٌل. فإذا جاء ولت الحساب فً اآل
 ناصر ٌنصرهم، أو ٌدفع عنهم العذاب.

ٌَْس لَُهْم بِِه ِعْلٌم{ ]الحج :   ْل بِِه سُْلَطاًنا َوَما لَ ِ َما لَْم ٌُنَّزِ لوله تعالى:}َوٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
من [، أي:" وٌعبد هإالء المشركون باهلل من دونه ما لم ٌنزل بجواز عبادته حجة وبرهانا 2ٔ

السماء فى كتاب من كتبه التً أنزلها إلى رسله وما لٌس لهم بجواز عبادته علم من ضرورة 
 .(ٖ)العمل، وإنما هو أمر تلموه عن آبابهم وأسبلفهم بؽٌر حجة وال برهان"

وٌعبد هإالء المشركون باهلل من دونه ما لم ٌنزل به جّل ثناإه لهم  لال الطبري:ٌمول:" 

حجة من السماء فً كتاب من كتبه التً أنزلها إلى رسله، بؤنها آلهة تصلح عبادتها، فٌعبدوها 
 .(ٗ)بؤن هللا أذن لهم فً عبادتها، وما لٌس لهم به علم أنها آلهة"

 .(٘)لهم به علم" أي: ما لم ٌنزل به حجة وما لٌس لال الزجاج:" 
وٌعبدون ما لم ٌتمسكوا فً صحة عبادته ببرهان سماوي من جهة  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٙ)الوحى والسمع، وال ألجؤهم إلٌها علم ضروري، وال حملهم علٌها دلٌل عملى"
}سلطانا{: حجة بعبادتهم، }وما لٌس لهم به علم{ أن األوثان خلمت مع هللا  لال ٌحٌى:" 

 .(2)زلت معه شٌبا"شٌبا وال ر
ٌمول تعالى مخبرا عن المشركٌن فٌما جهلوا وكفروا ، وعبدوا من دون  لال ابن كثٌر:" 

ِ إِلًَها آَخَر ال بُْرَهاَن  هللا ما لم ٌنزل به سلطانا ، ٌعنً : حجة وبرهانا ، كموله : } َوَمْن ٌَْدعُ َمَع َّللاَّ
[. ولهذا لال هاهنا : } َما  2ٔٔإِنَّهُ ال ٌُْفِلُح اْلَكافُِروَن { ] المإمنون : لَهُ بِِه فَإِنََّما ِحَسابُهُ ِعْنَد َربِِّه 

ٌَْس لَُهْم بِِه ِعْلٌم { أي : وال علم لهم فٌما اختلموه وابتفكوه ، وإنما هو أمر  لَْم ٌُنزْل بِِه سُْلَطاًنا َوَما لَ
 .(1)لهم الشٌطان وزٌنه لهم"تلموه عن آبابهم وأسبلفهم ، ببل دلٌل وال حجة ، وأصله مما سول 

[، أي:" ولٌس للظالمٌن من ٌنصرهم 2ٔلوله تعالى:}َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن نَِصٌٍر{ ]الحج :  
 .(5)ٌوم المٌامة فٌنمذهم من عذاب هللا وٌدفع عنهم عمابه إذا أراد ذلن"

                                                             

 .ٕٙٓ٘-ٕٗٓ٘/1(:صٕٕٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٗٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .1ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .2ٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .11ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٖ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٗٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (5)



ٕٔ 
 

 .(ٔ)ٌمول: وما للمشركٌن من مانع من العذاب" لال مماتل:" 
ٌمول: وما للكافرٌن باهلل الذٌن ٌعبدون هذه األوثان من ناصر ٌنصرهم  لال الطبري:" 

 .(ٕ)ٌوم المٌامة، فٌنمذهم من عذاب هللا وٌدفع عنهم عمابه إذا أراد عمابهم"
وما للذٌن ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ٌنصرهم وٌصوب  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٖ)مذهبهم"
 .(ٗ)من هللا ، فٌما ٌحل بهم من العذاب والنكال" أي : من ناصر ٌنصرهم لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)والنكال"

 
 المرآن

ٌِْهْم آٌَاتُنَا بٌَِّنَاٍت تَْعِرُؾ فًِ ُوُجوِه الَِّذٌَن َكفَُروا اْلُمْنَكَر ٌََكاُدوَن ٌَْسُطوَن بِا لَِّذٌَن }َوإِذَا تُتْلَى َعلَ
ٌِْهْم آٌَاتِنَا لُْل أَفَؤُنَبِّئُكُْم بَِشّرٍ ِمْن  ُ الَِّذٌَن َكفَُروا َوبِئَْس اْلَمِصٌُر ٌَتْلُوَن َعلَ ذَِلكُُم النَّاُر َوَعَدَها َّللاَّ

 [6ٕ({ ]الحج : 6ٕ)
 التفسٌر:

وإذا تتلى آٌات المرآن الواضحة على هإالء المشركٌن ترى الكراهة ظاهرة على وجوههم، 
أٌها -ل لهم ٌكادون ٌبطشون بالمإمنٌن الذٌن ٌدعونهم إلى هللا تعالى، وٌتلون علٌهم آٌاته. ل

: أفبل أخبركم بما هو أشد كراهة إلٌكم من سماع الحك ورإٌة الداعٌن إلٌه؟ النار أعدَّها -الرسول
 هللا للكافرٌن فً اآلخرة، وببس المكان الذي ٌصٌرون إلٌه.

ٌِْهْم آٌَاتُنَا َبٌِّنَاٍت{ ]الحج :   رآن [، أي:" وإذا تتلى آٌات الم2ٕلوله تعالى:}َوإِذَا تُتَْلى َعلَ
 .(٘)الواضحة على هإالء المشركٌن"

ٌمول: " وإذا تُتلى على مشركً لرٌش العابدٌن من دون هللا ما لم ٌنزل به  لال الطبري: 

 .(ٙ)سلطانا، آٌات المرآن واضحات حججها وأدلتها فٌما أنزلت فٌه"
أي : وإذا ذكرت لهم آٌات المرآن والحجج والدالبل الواضحات على  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)وحٌد هللا ، وأنه ال إله إال هو ، وأن رسله الكرام حك وصدق "ت
[، أي:" ترى الكراهة 2ٕتَْعِرُؾ فًِ ُوُجوِه الَِّذٌَن َكفَُروا اْلُمْنَكَر{ ]الحج :  لوله تعالى:} 

 .(1)ظاهرة على وجوهه المشركٌن"
ٌمول: " تتبٌن فً وجوههم ما ٌنكره أهل اإلٌمان باهلل من تؽٌرها،  لال الطبري: 

 .(5)لسماعهم بالمرآن"
،أو اإلنكار، كالمكرم (ٓٔ)الفظٌع من التجهم والبسور«: المنكر» لال الزمخشري::" 

 .(ٔٔ)بمعنى اإلكرام"
لسماع الخطاب أثر فً الملوب من االستبشار والبهجة، أو اإلنكار  لال المشٌري:" 

وحشة، ثم ما تخامره السرابر ٌلوح على األسرة فى الظاهر فكانت اآلٌات عند نزولها إذا وال

                                                             

 .1ٖٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗٔ/2ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٗٔ/2ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .كل منهما: كلوح الوجه. أفاده الصحاح« التجهم والبسور»لوله (ٓٔ)
 .2ٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
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تلٌت على الكفار ٌلوح على رجوههم دخان ما تنطوى علٌه للوبهم من ظلمات التكذٌب، فما كان 
 .(ٔ)ٌمع علٌهم طرؾ إال نبؤ عن جحودهم، وعادت إلى الملوب النبوءة عن إلبلعهم"

ٌِْهْم آٌَاتَِنا{ ]الحج : لوله   [، أي:" ٌكادون 2ٕتعالى:}ٌََكاُدوَن ٌَْسطُوَن بِالَِّذٌَن ٌَتْلُوَن َعلَ
 .(ٕ)ٌبطشون بالمإمنٌن الذٌن ٌدعونهم إلى هللا تعالى، وٌتلون علٌهم آٌاته"

" ٌمول: ٌكادون ٌبطشون بالذٌن ٌتلون علٌهم آٌات كتاب هللا من أصحاب  لال الطبري: 
 .(ٖ)، لشّدة تكّرههم أن ٌسمعوا المرآن وٌتلى علٌهم"النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٗ)ٌكادون ٌبسطون إلٌهم أٌدٌهم بالسوء" لال الواحدي: اي:" 
أي : ٌكادون ٌبادرون الذٌن ٌحتجون علٌهم بالدالبل الصحٌحة من  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)المرآن ، وٌبسطون إلٌهم أٌدٌهم وألسنتهم بالسوء!"
 .(ٙ)ٌمول: ٌكادون ٌؤخذونهم بؤٌدٌهم أخذا" الضحان:"لال  
 .(2)ٌمعون بمن ذكرهم" لال ابن عباس:" ٌمول: 
 .(1)لال مجاهد:" ٌكادون ٌمعون بهم" 
. وفً رواٌة:" (5)عن ابن عباس، لوله: "}ٌََكاُدوَن ٌَْسطُوَن{، ٌمول: ٌبطشون" 
 .(ٓٔ)ٌبطبون"
 .(ٔٔ)لال: ٌبطشون كفار لرٌش"عن مجاهد، لوله: "}ٌََكاُدوَن ٌَْسطُوَن{،  
: أفبل -أٌها الرسول-[، أي:" لل لهم 2ٕلوله تعالى:}لُْل أَفَؤَُنبِّبُكُْم بَِشّرٍ ِمْن ذَِلكُُم{ ]الحج :  

 .(ٕٔ)أخبركم بما هو أشد كراهة إلٌكم من سماع الحك ورإٌة الداعٌن إلٌه؟"
هإالء الذٌن تتكّرهون  لال الطبري:" ٌمول: أفؤنببكم أٌها المشركون بؤكره إلٌكم من 

 .(ٖٔ)لراءتهم المرآن علٌكم"
 .(ٗٔ)ٌعنً: بشر من لتل أنبٌابهم" ولال ٌحٌى:" 

ُ الَِّذٌَن َكَفُروا{ ]الحج :   [، أي:" النار أعدَّها هللا للكافرٌن 2ٕلوله تعالى:}النَّاُر َوَعَدَها َّللاَّ
 .(٘ٔ)فً اآلخرة"

 الذٌن كفروا، ولد ذُكر عن بعضهم أنه كان لال الطبري: ٌمول :"هً }النَّاُر{، وعدها هللا 
ٌمول: إن المشركٌن لالوا: وهللا إن دمحما وأصحابه لشّر خلك هللا! فمال هللا لهم: لل أفؤنببكم أٌها 

 .(ٙٔ)المابلون هذا المول بشر من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أنتم أٌها المشركون الذٌن وعدهم هللا النار"
أي : النار وعذابها ونكالها أشد وأشك وأطم وأعظم مما تخوفون به  لال ابن كثٌر:" 

أولٌاء هللا المإمنٌن فً الدنٌا ، وعذاب اآلخرة على صنٌعكم هذا أعظم مما تنالون منهم ، إن نلتم 
 .(ٔ)بزعمكم وإرادتكم "

                                                             

 .ٔٙ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٔ)
 .ٖٗٔ/2ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٓ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕ٘ٓ٘/1(:صٖٕٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٔ/2ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .15ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .ٖٗٔ/2ٔلمٌسر:التفسٌر ا (٘ٔ)
 .1ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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فً تفسٌر الحسن: هً شر مما صنعوا بؤنبٌابهم، من لتلهم أنبٌاءهم أنهم  ولال ٌحٌى:" 
 .(ٕ)خلدون فً النار أبدا"ٌ

[، أي:" وببس النار موببل ومماما لهإالء 2ٕلوله تعالى:}َوبِبَْس اْلَمِصٌُر{ ]الحج :  
 .(ٖ)المشركٌن باهلل"

لال الطبري:" ٌمول: وببس المكان الذي ٌصٌر إلٌه هإالء المشركون باهلل ٌوم  
 .(ٗ)المٌامة"

 ومرجعا وموببل ومماما ، } ِإنََّها َساَءْت أي : وببس النار منزال وممٌبل لال ابن كثٌر:" 
ا َوُممَاًما { ] الفرلان :   .(٘)[" ُٙٙمْستَمَرًّ

 [:2ٕ-2ٙفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر حمٌمة وهً أن كل أمة من األمم بعث هللا فٌها رسوالً وشرع لها عبادات تعبده بها. -ٔ
 استحسان ترن الجدال فً البدهٌات واإلعراض عن ما فٌها. -ٕ
 تمرٌر علم هللا تعالى بكل خفً وجلً وصؽٌر وكبٌر فً السموات واألرض. -ٖ
 تمرٌر عمٌدة المضاء والمدر بتمرٌر الكتاب الحاوي لذلن وهو اللوح المحفوظ. -ٗ
 بٌان شدة بؽض المشركٌن للموحدٌن إذا دعوهم إلى التوحٌد وذكروهم باآلٌات. -٘
 ل الحك.مشروعٌة إؼاظة الظالم بما ٌؽٌظه من المو -ٙ
 

 المرآن
ٌَْخلُمُوا ذُبَابًا ِ لَْن  َولَِو  }ٌَا أٌََُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَهُ إِنَّ الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌَْستَْنِمذُوهُ ِمْنهُ َضعَُؾ الطَّاِلُب  ٌْئًا اَل  ({ ]الحج 6َٖواْلَمْطلُوُب )اْجتََمعُوا لَهُ َوإِْن ٌَْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َش
 :6ٖ] 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الناس ُضِرب مثل فاستمعوا له وتدبروه: إن األصنام واألنداد التً تعبدونها من دون هللا 
لن تمدر مجتمعة على َخْلك ذبابة واحدة، فكٌؾ بخلك ما هو أكبر؟ وال تمدر أن تستخلص ما 

فهما ضعٌفان معًا: َضعَُؾ الطالب الذي هو المعبود  ٌسلبه الذباب منها، فهل بعد ذلن ِمن َعْجز؟
من دون هللا أن ٌستنمذ ما أخذه الذباب منه، وَضعَُؾ المطلوب الذي هو الذباب، فكٌؾ تُتَّخذ هذه 

 األصنام واألنداد آلهة، وهً بهذا الهوان؟
[، أي:" ٌا أٌها الناس 2ٖ لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَهُ{ ]الحج : 

 .(ٙ)ُضِرب مثل فاستمعوا له وتدبروه"
ٌَا أٌََُّها  لال ابن كثٌر:"  ٌمول تعالى منبها على حمارة األصنام وسخافة عمول عابدٌها : } 

النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل { أي : لما ٌعبده الجاهلون باهلل المشركون به ، } فَاْستَِمعُوا لَهُ { أي : أنصتوا 
 .(2)موا "وتفه

هذا خطاب للمإمنٌن والكفار، المإمنون ٌزدادون علما وبصٌرة،  لال السعدي:" 
والكافرون تموم علٌهم الحجة، }ضرب مثل فاستمعوا له{، أي: ألموا إلٌه أسماعكم، وتفهموا ما 
احتوى علٌه، وال ٌصادؾ منكم للوبا الهٌة، وأسماعا معرضة، بل ألموا إلٌه الملوب 

 .(1)واألسماع"

                                                                                                                                                                               

 .ٖ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .15ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٗٗٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .1ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٗ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (1)
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لال البؽوي:" معنى }ضرب{: جعل، كمولهم: ضرب السلطان البعث على الناس،  
وضرب الجزٌة على أهل الذمة، أي جعل ذلن علٌهم. ومعنى اآلٌة: جعل لً شبه، وشبه بً 
األوثان، أي: جعل المشركون األصنام شركابً فعبدوها ومعنى }فاستمعوا له{ أي: فاستمعوا 

 .(ٔ)حالها وصفتها"
فإن للت: الذي جاء به لٌس بمثل، فكٌؾ سماه مثبل؟ للت: لد سمٌت  خشري:"لال الزم 

الصفة أو المصة الرابعة الملتماة باالستحسان واالستؽراب: مثبل، تشبٌها لها ببعض األمثال 
 .(ٕ)المسٌرة، لكونها مستحسنة مستؽربة عندهم"

ِ لَنْ   [، 2ٌَْٖخلُمُوا ذَُبابًا َولَِو اْجتََمعُوا لَهُ{ ]الحج :  لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
أي:" إنَّ هذه األصنام التً عبدتموها من دون هللا لن تمدر على خلك ذبابة على ضعفها وإن 

 .(ٖ)اجتمعت على ذلن، فكٌؾ ٌلٌك بالعالل جعلها آلهة وعبادتها من دون هللا"
 .(ٗ)لال السدي:" ٌعنً: الصنم ال ٌخلك ذبابا" 
 .(٘)ٌعنى: األصنام، وكل من دعً من دون هللا إلها ال إله إال هللا وحده" لال الزجاج:" 
أي : لو اجتمع جمٌع ما تعبدون من األصنام واألنداد على أن ٌمدروا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)على خلك ذباب واحد ما لدروا على ذلن"
وخص الذباب ألربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفه والستمذاره وكثرته،  لال المرطبً:" 

فإذا كان هذا الذي هو أضعؾ الحٌوان وأحمره ال ٌمدر من عبدوه من دون هللا عز وجل على 
خلك مثله ودفع أذٌته فكٌؾ ٌجوز أن ٌكونوا آلهة معبودٌن وأربابا مطاعٌن. وهذا من ألوى حجة 

 .(2)وأوضح برهان"
تنفٌه نفٌا مإكدا، « لن»فً نفى المستمبل، إال أن « ال»}لن{ أخت  خشري:"لال الزم 

وتؤكٌده هاهنا الداللة على أن خلك الذباب منهم مستحٌل مناؾ ألحوالهم، كؤنه لال: محال أن 

ٌخلموا. فإن للت: ما محل ولو اجتمعوا له؟ للت: النصب على الحال، كؤنه لال: مستحٌل أن 
علٌهم اجتماعهم جمٌعا لخلمه وتعاونهم علٌه، وهذا من أبلػ ما أنزله هللا ٌخلموا الذباب مشروطا 

حٌث  (1)فً تجهٌل لرٌش واستركان عمولهم، والشهادة على أن الشٌطان لد خزمهم بخزابمه
 -التً تمتضً االلتدار على الممدورات كلها، واإلحاطة بالمعلومات عن آخرها -وصفوا باإللهٌة

ها أن تمدر على ألل ما خلمه وأذله وأصؽره وأحمره، ولو اجتمعوا صورا وتماثٌل ٌستحٌل من
 .(5)لذلن وتساندوا"

لال : "ومن أظلم ممن خلك خلما كخلمً ؟ فلٌخلموا مثل  -رفع الحدٌث  -عن أبً هرٌرة  
 .(ٓٔ)خلمً ذَّرة ، أو ذبابة ، أو َحبَّة"

 .(ٔٔ)بالٌاء، والبالون بالتاء«ٌدعون :»لرأ ٌعموب  

                                                             

 .ٓٓٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .2ٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕ٘ٓ٘/1(:صٕ٘ٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .52/ٕٔتفسٌر المرطبً: (2)
حلمة من شعر تجعل  فً الصحاح، خزمت البعٌر بالخزامة، وهً« إن الشٌطان لد خزمهم بخزابمه»لوله (1)

 .فً وترة أنفه، ٌشد فٌها الزمام
 .2ٔٔ/ٖالكشاؾ: (5)
 .(5ٖٔ/ٕالمسند )(ٓٔ)

صحٌح البخاري انظر:  ومن أظلم ممن ذهب ٌخلك كخلمً ؟ فلٌخلموا ذرة ، فلٌخلموا شعٌرة"". وفً رواٌة :"
 (ٕٔٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )5ٖ٘٘برلم )

 .ٓٓٗ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
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ٌْبًا اَل ٌَْستَْنِمذُوهُ ِمْنهُ{ ]الحج : لوله تعالى  [، أي:" لو اختطؾ 2ٖ:}َوإِْن ٌَْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َش
ً من الطٌب الذي كانوا ٌضمخون به األصنام لما استطاعت تلن اآللهة  الذباب وسلب شٌبا

 .(ٔ)استرجاعه منه رؼم ضعفه وحمارته"
لذباُب شٌبا مما علٌها من طٌب وما وإن ٌسلب اآللهة واألوثان الال الطبري:" ٌمول:  

 .(ٕ)أشبهه من شًء ال ٌستنمذوه منه: ٌمول: ال تمدر اآللهة أن تستنمذ ذلن منه"
أي : هم عاجزون عن خلك ذباب واحد ، بل أبلػ من ذلن عاجزون عن  لال ابن كثٌر:" 

ن تستنمذه منه مماومته واالنتصار منه ، لو سلبها شٌبًا من الذي علٌها من الطٌب ، ثم أرادت أ
 .(ٖ)لما لدرت على ذلن. هذا والذباب من أضعؾ مخلولات هللا وأحمرها"

 .(ٗ)وهذا ؼاٌة ما ٌصٌر من العجز" لال السعدي:" 
ٌْبًا اَل ٌَْستَْنِمذُوهُ ِمْنهُ{ ]الحج : وفً    [، ثبلثة وجوه:2ٖلوله تعالى:}َوإِْن ٌَْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َش

 .(٘)وطعامهم حتى ٌسلبهم إٌاها . وهذا لول السديأحدها : إفساده لثمارهم 
لال السدي:" ٌمول: ٌجعل لؤلصنام طعام، فٌمع علٌه الذباب، فٌؤكل منه فبل ٌستطٌع إن  

 .(ٙ)ٌستنمذه منه"
والثانً : أَلَُمهُ فً لرض أبدانهم ، فإذا كان هذا الذي هو أضعؾ الحٌوان وأحمره ال ٌمدر من 

مثله ودفع أذٌته فكٌؾ ٌكونون آلهة معبودٌن وأرباباً ُمَطاعٌن وهذا  عبدوه من دون هللا على خلك
 .(2)من ألوى حجة وأوضح برهان. ذكره الماوردي

لٌل: }وإن ٌسلبهم الذباب شٌبا{، راجع إلى ألمه فً لرص أبدانهم حتى  لال المرطبً:" 
 .(1)ٌسلبهم الصبر لهم والولار معها"

تلن األوثان فتنمر أعٌنها ووجوهها، فٌسلبها ما أخذ من ٌعنً: أن الذباب ٌمع على  الثالث: 
 .(5)وجوهها وأعٌنها. وهذا لول ٌحٌى بن سبلم

 .(ٓٔ)"وسمعت بعضهم ٌمول: إنهم كانوا ٌطلونها بخلوق لال بحبى:" 
 .(ٔٔ)هذا مثل ضربه هللا آللهتهم، ولرأ :}َضعَُؾ الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب{"لال ابن زٌد:" 
أنه الخالك، ودل على وحدانٌته بجمٌع ما خلك، ثم  -جل ثناإه  -علم هللا أ لال الزجاج:" 

أعلم أن الذٌن عبدوا من دونه ال ٌمدرون على خلك واحد للٌل ضعٌؾ من خلمه، وال على 
 .(ٕٔ)استنماذ تافه حمٌر منه"

وأدل من ذلن على عجزهم وانتفاء لدرتهم: أن هذا الخلك األلل األذل  لال الزمخشري:" 
 .(ٖٔ)ختطؾ منهم شٌبا فاجتمعوا على أن ٌستخلصوه منه لم ٌمدروا"لو ا

[، أي:" ضعؾ العابد الذي ٌطلب 2ٖلوله تعالى:}َضعَُؾ الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب{ ]الحج :  
 .(ٗٔ)الخٌر من الصنم، والمطلوب الذي هو الصنم، فكل منهما حمٌر ضعٌؾ"

 .(ٔ)}َضعَُؾ الطَّاِلُب{، لال: آلهتهم }والَمْطلُوُب{: الذباب" عن ابن عباس، لوله:" 

                                                             

 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 . 1٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٕ)
 .ٗ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕ٘ٓ٘/1(:صٕ٘ٓٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘ٓ٘/1(:صٕ٘ٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٓٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (2)
 .52/ٕٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .15ٖ/ٔن سبلم:انظر: تفسٌر ٌحٌى ب (5)
 .15ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .1ٙٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
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}ضعؾ الطالب{ الذي هو المعبود من دون هللا، }والمطلوب{ الذي هو  لال السعدي:" 
الذباب، فكل منهما ضعٌؾ، وأضعؾ منهما، من ٌتعلك بهذا الضعٌؾ، وٌنزله منزلة رب 

 .(ٕ)العالمٌن"
وإلى األصنام :}ضعؾ الطالب والمطلوب{، الذي لال السدي:" ثم رجع إلى الناس  

ٌطلب إلى هذا الصنم، الذي ال ٌخلك ذبابا، وال ٌستطٌع إن ٌستنمذ ما سلب منه، وضعؾ 
 .(ٖ)المطلوب إلٌه الذي ال ٌخلك ذبابا وال ٌستنمذ ما سلب منه"

 .(ٗ)الطالب هو الوثن والمطلوب الذباب" لال ٌحٌى:" 
طالب وهو اآللهة أن تستنمذ من الذباب ما سلبها إٌاه، وعجز ال لال الطبري: معناه:" 

وهو الطٌب وما أشبهه; والمطلوب: الذباب، وكان بعضهم ٌمول: معنى ذلن: }َضعَُؾ الطَّاِلُب{ 
من بنً آدم إلى الصنم حاجته، }والَمْطلُوُب{ إلٌه الصنم أن ٌعطً سابله من بنً آدم ما سؤله، 

 .(٘)ٌمول: ضعؾ عن ذلن وعجز"
لٌل: الطالب اآللهة والمطلوب الذباب. ولٌل بالعكس. ولٌل: الطالب  المرطبً:" لال 

عابد الصنم والمطلوب الصنم، فالطالب ٌطلب إلى هذا الصنم بالتمرب إلٌه، والصنم المطلوب 
 .(ٙ)إلٌه"

لوله :}ضعؾ الطالب والمطلوب{ كالتسوٌة بٌنهم وبٌن الذباب فً  لال الزمخشري:" 
وجدت الطالب أضعؾ وأضعؾ، ألن الذباب حٌوان، وهو جماد، وهو الضعؾ. ولو حممت 
 . (2)ؼالب وذان مؽلوب"

أنهم كانوا ٌطلونها بالزعفران ورءوسها بالعسل وٌؽلمون علٌها »وعن ابن عباس: 
 .(1)«"األبواب، فٌدخل الذباب من الكوى فٌؤكله

 
 المرآن

َ لَ  َ َحكَّ لَْدِرِه ِإنَّ َّللاَّ  [6ٗ({ ]الحج : 6ٗمَِويٌّ َعِزٌٌز )}َما لََدُروا َّللاَّ
 التفسٌر:

موا هللا حك تعظٌمه، إذ جعلوا له شركاء، وهو الموي الذي خلك كل  هإالء المشركون لم ٌعّظِ
 شًء، العزٌز الذي ال ٌؽالَب.

 .(5)لال ابن عباس : "نزلت فً ٌهود المدٌنة حٌن لالواْ استراح هللا فً ٌوم السبت"
َ َحكَّ لَْدِرِه{ ]الحج : لوله تعالى:}َما   موا 2ٗلََدُروا َّللاَّ [، أي:" هإالء المشركون لم ٌعّظِ

 .(ٓٔ)هللا حك تعظٌمه، إذ جعلوا له شركاء"
ٌمول: ما عظم هإالء الذٌن جعلوا اآللهة هلل شرٌكا فً العبادة حك عظمته  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)رفته"حٌن أشركوا به ؼٌره، فلم ٌخلصوا له العبادة وال عرفوه حك مع
 .(ٕٔ)حٌن ٌعبدون مع هللا ما ال ٌنتصؾ من الذباب وال ٌمتنع منه" لال ابن زٌد:" 

                                                                                                                                                                               

 .1٘ٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕ٘ٓ٘/1(:صٕ٘ٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .15ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .1ٙٙ-1٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .52/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٔٔ/ٖالكشاؾ: (2)
 .2ٔٔ/ٖحكاه عنه الزمخشري فً الكشاؾ: (1)
 .ٖ٘ٙ/ٕ، والعز بم عبدالسبلم فً تفسٌره:ٓٗ/ٗحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (5)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٙٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
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حٌث سوى الفمٌر العاجز من جمٌع الوجوه، بالؽنً الموي من جمٌع  لال السعدي:" 
الوجوه، سوى من ال ٌملن لنفسه، وال لؽٌره نفعا وال ضرا، وال موتا وال حٌاة وال نشورا، بمن 

 .(ٔ)هو النافع الضار، المعطً المانع، مالن الملن، والمتصرؾ فٌه بجمٌع أنواع التصرٌؾ"
َ َحكَّ لَْدِرِه{ ]الحج : لوله تعالى:}َما لََدرُ وفً    [، وجهان:2ٗوا َّللاَّ

 .(ٗ)، والزجاج(ٖ)، والفراء(ٕ)أحدهما : ما عظموه حك عظمته، لاله ٌحٌى بن سبلم
ما عظموا هللا حك عظمته أن عبدوا األوثان من دونه التً إن سلبها  لال ٌحٌى:أي:" 

 .(٘)الذباب الضعٌؾ لم تستطع أن تمتنع منه"
ر بِِه  لال الفراء:"  هو كما تَمُوُل فًِ الكبلم: ما عرفت لفبلن لَْدره، أي :عظمته ولصَّ
 .(ٙ)"صاحبه

 .(2). لاله أبو عبٌدةما عرفوا هللا حك معرفته، وال وصفوه مبلػ صفتهالثانً : 
ما وصفوه حك صفته وال عرفوه حك معرفته. ٌمال: لدرت الشًء ولال ابن لتٌبة:" أي: 

 .(1)وكذا، ولدرته"ولدرته. ولدرت فٌن كذا 
َ لَمَِويٌّ َعِزٌٌز{ ]الحج :   [، أي:" وهو الموي الذي خلك كل شًء، 2ٗلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(5)العزٌز الذي ال ٌؽاَلب"
ٌمول: إن هللا لموّي على خلك ما ٌشاء من صؽٌر ما ٌشاء من خلمه  لال الطبري:" 

ونه أن ٌسلبه من ُملكه شٌبا، ولٌس كآلهتكم وكبٌره عزٌز: ٌمول: منٌع فً ُملكه ال ٌمدر شًء د
أٌها المشركون الذٌن تدعون من دونه الذٌن ال ٌمدرون على خلك ذباب، وال على االمتناع من 

 .(ٓٔ)الذباب، إذا استلبها شٌبا ضعفا ومهانة"
ثم أعلم بعد ذكره ضعؾ لوة المعبودٌن لوته فمال: }إن هللا لموي  لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)عزٌز{"

 .(ٕٔ)فبموته وعزته ذل من دونه" ٌحٌى:" لال 
أي: كامل الموة، كامل العزة، من كمال لوته وعزته، أن نواصً الخلك  لال السعدي:" 

بٌدٌه، وأنه ال ٌتحرن متحرن، وال ٌسكن ساكن، إال بإرادته ومشٌبته، فما شاء هللا كان وما لم 
تزوال ومن كمال لوته، أنه ٌبعث  ٌشؤ لم ٌكن، ومن كمال لوته، أنه ٌمسن السماوات واألرض أن

الخلك كلهم، أولهم وآخرهم، بصٌحة واحدة، ومن كمال لوته، أنه أهلن الجبابرة واألمم العاتٌة، 
 .(ٖٔ)بشًء ٌسٌر، وسوط من عذابه"

 
 المرآن

َ َسِمٌٌع بَِصٌٌر ) ُ ٌَْصَطِفً ِمَن اْلَماَلئَِكِة ُرُساًل َوِمَن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ ٌِْدٌِهْم َوَما ( 6٘}َّللاَّ ٌَْن أَ ٌَْعلَُم َما بَ
ِ تُْرَجُع اْْلُُموُر )  [6ٙ - 6٘({ ]الحج : 6َٙخْلفَُهْم َوإِلَى َّللاَّ

 التفسٌر:

                                                             

 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .15ٖ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .1ٖٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .15ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٖٕٓ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٗ٘/ٕانظر: مجاز المرآن: (2)
 .ٙ٘ٔؼرٌب المرآن: (1)
 .ٖٔٗلمٌسر:التفسٌر ا (5)
 .1ٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .15ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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هللا سبحانه وتعالى ٌختار من المبلبكة رسبل إلى أنبٌابه، وٌختار من الناس رسبل لتبلٌػ رساالته 
األشٌاء، وبمن ٌختاره للرسالة ِمن خلمه.  إلى الخلك، إن هللا سمٌع أللوال عباده، بصٌر بجمٌع

وهو سبحانه ٌعلم ما بٌن أٌدي مبلبكته ورسله من لبل أن ٌخلمهم، وٌعلم ما هو كابن بعد فنابهم. 
 وإلى هللا وحده ترجع األمور.

ُ ٌَْصَطِفً ِمَن اْلَمبَلبَِكِة ُرسُبًل َوِمَن النَّاِس{ ]الحج :  بحانه [، أي:" هللا س2٘لوله تعالى:}َّللاَّ
وتعالى ٌختار من المبلبكة رسبل إلى أنبٌابه، وٌختار من الناس رسبل لتبلٌػ رساالته إلى 

 .(ٔ)الخلك"
هللا ٌختار من المبلبكة رسبل كجبربٌل ومٌكابٌل اللذٌن كانا  لال الطبري: ٌمول:"

من بنً  ٌرسلهما إلى أنبٌابه، ومن شاء من عباده ومن الناس، كؤنبٌابه الذٌن أرسلهم إلى عباده
 .(ٕ)آدم"

 .(ٖ)الذي ٌصطفً من الناس هم األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم" لال السدي:"
اصطفى منهم جبرٌل ومٌكابٌل وملن الموت وأشباههم. وٌصطفى من  لال الفراء:" 

 .(ٗ)"الناس األنبٌاء
أما من المبلبكة فهم: جبرٌل، ومٌكابٌل، وإسرافٌل، وملن الموت،  لال السمعانً:" 

وؼٌرهم، وأما من الناس فهم: آدم، ونوح، وإبراهٌم، وموسى، وعٌسى، ودمحم، وؼٌرهم صلوات 
 .(٘)هللا علٌهم"
لما بٌن تعالى كماله وضعؾ األصنام، وأنه المعبود حما، بٌن حالة  لال السعدي:" 

الرسل، وتمٌزهم عن الخلك بما تمٌزوا به من الفضابل فمال: }هللا ٌصطفً من المبلبكة رسبل 
ومن الناس{ أي: ٌختار وٌجتبً من المبلبكة رسبل ومن الناس رسبل ٌكونون أزكى ذلن النوع، 

االصطفاء، فالرسل ال ٌكونون إال صفوة الخلك على وأجمعه لصفات المجد، وأحمه ب

 .(ٙ)اإلطبلق"
َ َسِمٌٌع بَِصٌٌر{ ]الحج :  [، أي:" إن هللا سمٌع أللوال عباده، بصٌر 2٘لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(2)بجمٌع األشٌاء، وبمن ٌختاره للرسالة ِمن خلمه"
 ملسو هيلع هللا ىلص، وما جاء به من عند ٌمول: إن هللا سمٌع لما ٌمول المشركون فً دمحم لال الطبري: "

 .(1)ربه، بصٌر بمن ٌختاره لرسالته من خلمه"
 .(5)سمٌع أللوال العباد، بصٌر بهم" لال السمعانً:أي:" 
الذي اختارهم واصطفاهم لٌس جاهبل بحمابك األشٌاء، أو ٌعلم شٌبا دون  لال السعدي:" 

الذي لد أحاط علمه وسمعه وبصره بجمٌع شًء، وإنما المصطفى لهم، السمٌع، البصٌر، 
األشٌاء، فاختٌاره إٌاهم، عن علم منه، أنهم أهل لذلن، وأن الوحً ٌصلح فٌهم كما لال تعالى: 

ٌُْث ٌَْجعَُل ِرَساَلتَه{ ]األنعام :  ُ أَْعلَُم َح  .(ٓٔ)["ٕٗٔ}َّللاَّ
ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم{ لوله تعالى: ٌَْن أَ [، أي:" وهو سبحانه ٌعلم ما بٌن 2ٙ]الحج : }ٌَْعلَُم َما َب

 .(ٔٔ)أٌدي مبلبكته ورسله من لبل أن ٌخلمهم، وٌعلم ما هو كابن بعد فنابهم"

                                                             

 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘ٓ٘/1(:ص2ٕٓٗٔاخجره ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .12ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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ٌمول: " هللا ٌعلم ما كان بٌن أٌدي مبلبكته ورسله، من لبل أن ٌخلمهم، لال الطبري: 
 .(ٔ)وٌعلم ما هو كابن بعد فنابهم"

ٌهم{: ما لدموا من العمل، }وما خلفهم{: ما أخروها فلم }ما بٌن أٌد لال السمعانً:وٌمال:" 
 .(ٕ)ٌعملوها"

ِ تُْرَجُع اأْلُُموُر{ ]الحج : لوله تعالى: [، أي:" وإلى هللا وحده ترجع 2ٙ}َوإِلَى َّللاَّ
 .(ٖ)األمور"
 .(ٗ)تصٌر األمور" لال السمعانً:أي:" 

ٌمول: إلى هللا فً اآلخرة تصٌر إلٌه أمور الدنٌا، وإلٌه تعود كما كان منه  لال الطبري: "
 .(٘)البدء"

أي: هو ٌرسل الرسل، ٌدعون الناس إلى هللا، فمنهم المجٌب، ومنهم الراد  لال السعدي:" 
لدعوتهم، ومنهم العامل، ومنهم الناكل، فهذا وظٌفة الرسل، وأما الجزاء على تلن األعمال، 

 .(ٙ)إلى هللا، فبل تعدم منه فضبل أو عدال"فمصٌرها 
 [:2ٙ-2ٖفوابد اآلٌات:]

 استحسان ضرب األمثال لتمرٌب المعانً إلى األذهان. -ٔ
 التندٌد بالشرن وبطبلنه وبٌان سفه المشركٌن. -ٕ
 ما لدر هللا حك لدره من سوى به أحمر مخلولاته وجعل له من عباده جزءاً وشبهاً ومثبلً. -ٖ
 رساالت للمبلبكة وللناس معاً.إثبات ال -ٗ
ذكر صفات الجبلل والكمال هلل تعالى الممتضٌة لربوبٌته والموجبة أللوهٌته وهى الموة  -٘

 والعزة، والسمع والبصر لكل شًء وبكل شًء والعلم بكل شًء.
 المرآن

ٌَْر لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن )}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَّكُْم َواْفعَ  ( 66لُوا اْلَخ
ٌِن ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبٌِكُْم  ُكْم فًِ الّدِ ٌْ ِ َحكَّ ِجَهاِدِه هَُو اْجتَبَاكُْم َوَما َجعََل َعلَ إِْبَراِهٌَم َوَجاِهُدوا ِفً َّللاَّ

سُو اكُُم اْلُمْسِلِمٌَن ِمْن لَْبُل َوِفً َهذَا ِلٌَكُوَن الرَّ ٌْكُْم َوتَكُونُوا شَُهَداَء َعَلى هَُو َسمَّ ُل َشِهًٌدا َعلَ
ِ هَُو َمْواَلكُْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَّ  َكاةَ َواْعتَِصُموا بِاَّللَّ اَلةَ َوآتُوا الزَّ ِصٌُر النَّاِس فَؤَلٌُِموا الصَّ

 [65 - 66({ ]الحج : 65)
 التفسٌر:

 اركعوا واسجدوا فً صبلتكم، واعبدوا ربكم وحده ال ٌا أٌها الذٌن آمنوا باهلل ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ا بؤمر هللا، وادعوا الخلك  شرٌن له، وافعلوا الخٌر; لتفلحوا، وجاهدوا أنفسكم، ولوموا لٌاًما تامًّ
إلى سبٌله، وجاهدوا بؤموالكم وألسنتكم وأنفسكم، مخلصٌن فٌه النٌة هلل عز وجل، مسلمٌن له 

م، هو اصطفاكم لحمل هذا الدٌن، ولد منَّ علٌكم بؤن جعل شرٌعتكم سمحة، للوبكم وجوارحك
لٌس فٌها تضٌٌك وال تشدٌد فً تكالٌفها وأحكامها، كما كان فً بعض األمم لبلكم، هذه الملة 
اكم هللا المسلمٌن ِمن لبُل فً الكتب المنزلة السابمة، وفً  السمحة هً ملة أبٌكم إبراهٌم، ولد َسمَّ

كم بهذا االختٌار ; لٌكون خاتم الرسل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص شاهًدا علٌكم بؤنه بلَّؽكم هذا المرآ ن، ولد اختصَّ
رسالة ربه، وتكونوا شهداء على األمم أن رسلهم لد بلَّؽتهم بما أخبركم هللا به فً كتابه، فعلٌكم 

 بؤداء الصبلة بؤركانها أن تعرفوا لهذه النعمة لدرها، فتشكروها، وتحافظوا على معالم دٌن هللا
وشروطها، وإخراج الزكاة المفروضة، وأن تلجإوا إلى هللا سبحانه وتعالى، وتتوكلوا علٌه، فهو 

 نِْعَم المولى لمن تواله، ونعم النصٌر لمن استنصره.

                                                             

 .12ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .12ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
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ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]الحج :   دمحم  [، أي:" ٌا أٌها الذٌن آمنوا باهلل ورسوله22لوله تعالى:}
 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص"

ابن عباس: "ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان لال  
 .(ٕ)على شرٌفها وأمٌرها"

لال خٌثمة: "ما تمرإون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{ فإنه فً التوراة: ٌا أٌها  
 .(ٖ)المساكٌن"
إذا سمعت هللا ٌمول: ٌا أٌها الذٌن آمنوا فؤرعها سمعن فإنه خٌر ٌؤمره  لال ابن مسعود:" 

 .(ٗ)أو شر ٌنهى عنه"
 .(٘)[، أي:" اركعوا واسجدوا فً صبلتكم"22لوله تعالى:}اْرَكعُوا َواْسُجُدوا{ ]الحج :  
 .(ٙ)عن مجاهد، لوله: "}ٌا أٌها الذٌن آمنوا اركعوا{، لال: إنما هً أدب وموعظة" 
لال المفسرون: المراد: صلوا، ألن الصبلة ال تكون إال بالركوع  ن الجوزي:"لال اب 

 .(2)والسجود"
 .(1)[، أي:" واعبدوا ربكم وحده ال شرٌن له"22لوله تعالى:}َواْعبُُدوا َربَّكُْم{ ]الحج :  
 .(5)أي: وحدوه" لال ابن الجوزي:" 
ٌَْر{ ]الحج :   أي:" افعلوا ما ٌمربكم من هللا من أنواع [، 22لوله تعالى:}َواْفعَلُوا اْلَخ

 .(ٓٔ)الخٌرات"
 .(ٔٔ)ٌرٌد: أبواب المعروؾ" لال ابن الجوزي:" 
 .(ٕٔ)[، أي:" لتفوزوا وتظفروا بنعٌم اآلخرة"22لوله تعالى:}لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]الحج :  
 .(ٖٔ)أي: لكً تسعدوا وتبموا فً الجنة" لال ابن الجوزي:" 

ِ َحكَّ ِجَهاِدِه{ ]الحج : }َوَجالوله تعالى: [، أي:" جاهدوا بؤموالكم وأنفسكم 21ِهُدوا فًِ َّللاَّ

 .(ٗٔ)إِلعبلء كلمة هللا حكَّ الجهاد باستفراغ الوسع والطالة"
َ َحكَّ تُمَاِتِه  لال ابن كثٌر:" أي : بؤموالكم وألسنتكم وأنفسكم ، كما لال تعالى : } اتَّمُوا َّللاَّ

 .(٘ٔ)[" ٕٓٔ{ ] آل عمران : 
 .(ٙٔ)ال تخافوا فً هللا لومة البم" لال ابن عباس:"

 .(2ٔ)ٌعنً: العمل إن ٌجتهدوا فٌه" لال مماتل بن حٌان:"
 (1ٔ)لال السدي: ٌطاع فبل ٌعصى"

 . (ٔ)ٌعنً: اعملوا هلل حكَّ عمله" لال ٌحٌى:"
                                                             

 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖٙٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٙٔ/ٔ(:ص2ٖٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘ٓ٘/1(:ص1ٕٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٖزاد المسٌر: (2)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٔ٘/ٖزاد المسٌر: (5)
 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٔ٘/ٖزاد المسٌر: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٕٔ٘/ٖزاد المسٌر: (ٖٔ)
 .2ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .٘٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .11ٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٙٓ٘/1(:صٖٔٓٗٔم)أخرجه ابن ابً حات (2ٔ)
 .ٕٙٓ٘/1(:صٕٖٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
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[، وهما منسوختان ٕٓٔوهً مثل لوله: }اتموا هللا حك تماته{ ]آل عمران:  لال ٌحٌى:"
 .(ٕ)["ٙٔنسختهما اآلٌة التً فً التؽابن: }فاتموا هللا ما استطعتم{ ]التؽابن: 

 .(ٖ)إن الرجل لٌجاهد فً هللا حك جهاده وما ضرب بسٌؾ" لال الحسن:"
 .(ٗ)م"جاهدوا عدو هللا حتى ٌدخلوا فً اإلسبل ولال الضحان:"
لٌل: عنى به جهاد الكفار. ولٌل: هو إشارة إلى امتثال جمٌع ما أمر هللا  لال المرطبً:"

به، واالنتهاء عن كل ما نهى هللا عنه، أي جاهدوا أنفسكم فً طاعة هللا وردوها عن الهوى، 
 .(٘)وجاهدوا الشٌطان فً رد وسوسته، والظلمة فً رد ظلمهم، والكافرٌن فً رد كفرهم"

عُنً به الجهاد فً سبٌل هللا، ألن المعروؾ من الجهاد ذلن، وهو األؼلب  لطبري:"لال ا
 .(ٙ)على لول المابل: جاهدت فً هللا، وحّك الجهاد: هو استفراغ الطالة فٌه "

الجهاد: بذل الوسع فً حصول الؽرض المطلوب، فالجهاد فً هللا حك  لال السعدي:"
جهاده، هو المٌام التام بؤمر هللا، ودعوة الخلك إلى سبٌله بكل طرٌك موصل إلى ذلن، من 

 .(2)نصٌحة وتعلٌم ولتال وأدب وزجر ووعظ، وؼٌر ذلن"
ِ َحكَّ ِجَهاِدِه{ ]الوفً حكم لوله تعالى:  [، لوالن:21حج : }َوَجاِهُدوا فًِ َّللاَّ

المول األول: أنها منسوخة، ألن فعل ما فٌه وفاء لحك هللا ال ٌتصور من أحد، واختلؾ هإالء فً 
 :(1)ناسخها على لولٌن

ُ نَْفساً إِالَّ ُوْسعَها ]البمرة:   [.1ٕٙاألول: أنه لوله: ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ
َ َما اْستََطْعتُْم ]التؽاب  [.ٙٔن: والثانً: فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٓٔ)، ومكً بن ابً طالب، وابن الجوزي(5)المول الثانً: أنها محكمة. به لال النحاس
ألن حك الجهاد الجد فً المجاهدة وبذل اإلمكان مع صحة المصد لال ابن الجوزي:" 

فعلى هذا هً محكمة، وٌوضحه أن هللا تعالى لم ٌؤمر بما ال ٌتصور، فبان أن لوله: َما اْستََطْعتُْم 

َ َحكَّ تُماتِِه{ تف سٌر لحك الجهاد فبل ٌصح نسخ، كما بٌنا فً لوله تعالى فً آل عمران: }اتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٔٔ)["ٕٓٔ]آل عمران: 

[، أي:" هو اختاركم من بٌن األمم لنصرة دٌنه، 21}هَُو اْجتََباكُْم{ ]الحج : لوله تعالى:
 .(ٕٔ)وخصكم بؤكمل شرع وأكرم رسول"

 .(ٖٔ)وٌمال: اختاركم لدٌنه. وهو واحد"اصطفاكم،  لال ٌحٌى:"
ٌمول: هو اختاركم لدٌنه، واصطفاكم لحرب أعدابه والجهاد فً  لال الطبري:"

 .(ٗٔ)سبٌله"
أي : ٌا هذه األمة ، هللا اصطفاكم واختاركم على سابر األمم ، وفضلكم  لال ابن كثٌر:"

 .(٘ٔ)وشرفكم وخصكم بؤكرم رسول ، وأكمل شرع"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٖالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه:(ٔ)
 .5ٖٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٕٙٓ٘/1(:صٖٓٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٓ٘/1(:ص5ٕٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .55/ٕٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .15ٙ-11ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٕ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (1)
 .5ٕٔالناسخ والمنسوخ:انظر:  (5)
 .،ومختصر عمدة الراسخ الورلة العاشرة5٘ٗ/ ٘زاد المسٌرانظر:  (ٓٔ)
 .ٕٔ٘/ٕنواسخ المرآن: (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٖٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .15ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .٘٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
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 .(ٔ)معناه: اختاركم" لال الزجاج:"
من بٌن الناس، واختار لكم الدٌن،  -ٌا معشر المسلمٌن-أي: اختاركم  لال السعدي:"

 .(ٕ)ورضٌه لكم، واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل"
 .(ٖ)هو هداكم" ولال ابن زٌد:"

ٌِن ِمْن َحَرجٍ{ ]الحج : لوله تعالى: ٌْكُْم فًِ الّدِ وما جعل علٌكم [، أي:" 21}َوَما َجعََل َعلَ
 .(ٗ)فً هذا الدٌن من ضٌك وال مشمة، وال كلفكم ماال تطٌمون بل هً الحنٌفٌة السمحة"

وما جعل علٌكم ربكم فً الدٌن الذي تعبَّدكم به من ضٌك، ال مخرج  لال الطبري:ٌمول:"
 لكم مما ابتلٌتم به فٌه، بل وسَّع علٌكم، فجعل التوبة من بعض مخرجا، والكفَّارة من بعض،

 .(٘)والمصاص من بعض، فبل ذنب ٌذنب المإمن إال وله منه فً دٌن اإلسبلم مخرج"
أي : ما كلفكم ما ال تطٌمون ، وما ألزمكم بشًء فََشَك علٌكم إال جعل  لال ابن كثٌر:"

تجب فً  -التً هً أكبر أركان اإلسبلم بعد الشهادتٌن  -هللا لكم فرجا ومخرجا ، فالصبلة 
الَحَضر أربًعا وفً السفر تُْمَصر إلى ثِْنتٌَن ، وفً الخوؾ ٌصلٌها بعض األبمة ركعة ، كما ورد 

َصلى رجاال وركبانا ، مستمبلً المبلة وؼٌر مستمبلٌها. وكذا فً النافلة فً السفر به الحدٌث ، وتُ 
إلى المبلة وؼٌرها ، والمٌام فٌها ٌسمط بعذر المرض ، فٌصلٌها المرٌض جالسا ، فإن لم ٌستطع 
فعلى جنبه ، إلى ؼٌر ذلن من الرخص والتخفٌفات ، فً سابر الفرابض والواجبات ; ولهذا لال 

. ولال لمعاذ وأبً موسى ، حٌن بعثهما أمٌَرٌن إلى (ٙ)«بُِعثُْت بالحِنٌفٌَّة السَّمحة:»لسبلم ، علٌه ا
َرا»الٌمن :  را وال تُعّسِ را وال تنفرا ، وٌَّسِ  .(1). واألحادٌث فً هذا كثٌرة"(2)«بَّشِ

« المشمة تجلب التٌسٌر»وٌإخذ من هذه اآلٌة، لاعدة شرعٌة وهً أن  لال السعدي:"
، فٌدخل فً ذلن من األحكام الفرعٌة، شًء كثٌر معروؾ «رات تبٌح المحظوراتالضرو»و

 .(5)فً كتب األحكام"

ٌِن ِمْن  ٌْكُْم فًِ الّدِ عن عابشة، لالت: "سؤلت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن هذه اآلٌة :}َوَما َجعََل َعلَ
 .(ٓٔ)َحَرجٍ{، لال: هَُو الضٌك"

العالٌة: أتدري ما الحرج؟ للت: ال أدري، لال: الضٌك،  أبً خلدة، لال: "لال لً أبوعن 
ٌِن ِمْن َحَرجٍ{" ٌْكُْم فًِ الّدِ  .(ٔٔ)ولرأ هذه اآلٌة: }َوَما َجعََل َعلَ

 .من ضٌك" :"(ٗٔ)، وٌحً بن سبلم(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)لال الحسن
 .(٘ٔ)جعل الدٌن واسعا ولم ٌجعله ضٌما" لال الضحان:"

، ثم  لال ابن عباس:" ًّ إذا تعاجم شًء من المرآن فانظروا فً الشعر، فإن الشعر عرب
 .(ٙٔ)دعا ابن عباس أعرابٌا، فمال: ما الَحَرج؟ لال: الضٌك. لال: صدلت"

                                                             

 .5ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .15ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 . 15ٙ/1ٔتفسٌر الطبري:(٘)
 .عنه( من حدٌث أبً أمامة رضً هللا ٕٙٙ/٘رواه أحمد فً مسنده )(ٙ)
 .(2ٖٕٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )1ٖٖٓرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(2)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .5ٓٙ-15ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .5ٖٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .5ٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
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ٌِن ِمْن َحَرجٍ{ ]الحج : وفً لوله تعالى: ٌْكُْم فًِ الّدِ [، وجوه من 21}َوَما َجعََل َعلَ
 :(ٔ)التفسٌر

 المعاصً بالتوبة.أحدها : أنه الخبلص من 
 الثانً : المخرج من األٌمان بالكفارة .

 .(ٕ)الثالث : أنه تمدٌم األهلة وتؤخٌرها فً الصوم والفطر واألضحى ، لاله ابن عباس
هذا فً هبلل شهر رمضان إذا شّن فٌه الناس، وفً الحّج إذا شكوا فً  لال ابن عباس:" 

 .(ٖ)أشباهه"الهبلل، وفً الفطر واألضحى إذا التبس علٌهم و
 الرابع : أنه رخص السفر من المصر والفطر .

 الخامس : أنه عام ألنه لٌس فً دٌن اإٍلسبلم ما ال سبٌل إلى الخبلص من المؤثم فٌه .
 .(ٗ)لال ابن عباس:" إنما ذلن سعة اإلسبلم ما جعل هللا من التوبة والكفارات" 
 .(٘)اإلصر الذي كان على بنً إسرابٌل وضع، عنكم" لال ابن عباس:" 
لال ابن عباس:"ٌمول: ما جعل علٌكم فً اإلسبلم من ضٌك، هو واسع، وهو مثل لوله  

ُ أَْن ٌَهِدٌَهُ ٌَْشَرْح َصْدَرهُ ِلئلْسبلِم َوَمْن ٌُِرْد أَْن ٌُِضلَّهُ ٌَْجعَْل َصْدَرهُ   َضٌِّمًا فً األنعام :}فََمْن ٌُِرِد َّللاَّ
َحَرًجا{، ٌمول: من أراد أن ٌضله ٌضٌك علٌه صدره حتى ٌجعل علٌه اإلسبلم ضٌما، واإلسبلم 

 .(ٙ)واسع"
ٌمول: لم ٌضٌك الدٌن علٌكم، ولكن جعله واسعا لمن دخله، وذلن ولال مماتل بن حٌان:" 

ا أنه لٌس مما فرض علٌهم فٌه، إال ساق إلٌهم، عند االضطرار رخصة، والرخصة فً الدنٌا فٌه
وسع علٌهم رحمة منه، إذ فرض علٌهم الصبلة فً الممام اربع ركعات، وجعلها فً السفر 
ركعتٌن، وعند الخوؾ من العدو ركعة، ثم جعل فً وجهه رخصة أن ٌوما إٌماء إن لم ٌستطع 
السجود، فً أي نحو كان وجهه، لمن تجاوز، عن السٌبات منه والخطؤ، وجعل فً الوضوء 

ٌجدوا الماء إن ٌتٌمموا الصعٌد، وجعل الصٌام على الممٌم واجبا،  والؽسل رخصة، إذا لم
ٌطك فإطعام مسكٌن مكان كل ٌوم،  ورخص فٌه للمرٌض، والمسافر عدة من أٌام أخر، فمن لم

وجعل فً الحج رخصة، إن لم ٌجد زادا أو حمبلنا أو حبس دونه، وجعل فً الجهاد رخصة، إن 
الجهد واالضطرار من الجوع: إن رخص فً المٌتة والدم لم ٌجد حمبلنا أو نفمة، وجعل، عند 

ولحم الخنزٌر لدر ما ٌرد نفسه، ال ٌموت جوعا، فً أشباه هذا فً المرآن، وسعه هللا على هذه 
 .(2)األمة رخصة منه سالها إلٌهم"

ن [، أي:" دٌنكم الذي ال حرج فٌه هو د21ٌ}ِملَّةَ أَبٌِكُْم إِْبَراِهٌَم{ ]الحج : لوله تعالى:
 .(1)ابراهٌم فالزموه ألنه الدٌن المٌم"

 .(5)دٌن أبٌكم" لال السدي:"
أي: هذه الملة المذكورة، واألوامر المزبورة، ملة أبٌكم إبراهٌم، التً ما  لال السعدي:"

 .(ٓٔ)زال علٌها، فالزموها واستمسكوا بها"
 من التفسٌر:[، وجوه 21}ِملَّةَ أَِبٌكُْم إِْبَراِهٌَم{ ]الحج : وفً لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)أحدها : أنه وسع علٌكم فً الدٌن كما وسع ملة أبٌكم إبراهٌم. لاله الطبري
                                                             

 .ٕٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٓٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔٙ-5ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .٘ٔ/ٔ(:ص5ٕتفسٌر المرىن من الجامع البن وهب) (ٗ)
 .ٙٓ٘ٔ/1(:صٖٖٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٓ٘-ٕٙٓ٘/1(:صٖٙٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٕٓ٘/1(:ص2ٖٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .5ٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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 .(ٔ). ذكره الطبريوالزموا ملة أبٌكم إبراهٌمالثانً:  
 .(ٕ)نصب على األمر" لال األخفش:" 
 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" ٌحتمل أنه منصوب على تمدٌر : الزموا ملة أبٌكم إبراهٌم" 

 . (ٗ)، وداخلة فً دٌنه-ملسو هيلع هللا ىلص-الثالث : أن ملة إبراهٌم وهً دٌنه الزمة ألمة دمحم 
 .(٘)الرابع : أن علٌنا والٌة إبراهٌم ولٌس ٌلزمنا أحكام دٌنه

اكُُم اْلُمْسِلِمٌَن ِمْن لَْبُل{ ]الحج : لوله تعالى: [، أي:" هللا سماكم المسلمٌن فً 21}ُهَو َسمَّ
 .(ٙ)المتمدمة وفً هذا المرآن، ورضً لكم اإِلسبلم دٌنا"الكتب 

 .(2)سماكم ٌا معشر من آمن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص المسلمٌن من لبل" لال الطبري: ٌمول:"
 .(1)المعنى: هللا سماكم المسلمٌن من لبل أن ٌنزل المرآن" لال الزجاج:"
 .(5)أي: فً الكتب السابمة، مذكورون ومشهورون" لال السعدي:"

اكُُم اْلُمْسِلِمٌَن ِمْن لَْبُل{ ]الحج : وفً لوله تعالى:  [، وجهان:21}هَُو َسمَّ
، (ٓٔ)أحدهما : أن هللا سماكم المسلمٌن من لبل هذا المرآن وفً هذا المرآن ، لاله ابن عباس

 .(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)ومجاهد
ًة  سماكم المسلمٌن، لموله تعالى:الثانً : أن إبراهٌم  ٌَّتَِنا أُمَّ ٌِْن لََن َوِمْن ذُّرِ }َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَم
 .(ٖٔ)[، وهذا لول ابن زٌد1ُٕٔمْسِلَمةً لَن{ ]البمرة : 

لم ٌذكر هللا باإلسبلم واإلٌمان ؼٌر هذه األمة، ذكرت بهما جمٌعا، ولم  لال ابن زٌد:" 
 .(ٗٔ)م واإلٌمان ؼٌرها"ٌسمع بؤمة ذكرت باإلسبل

 .(٘ٔ)[، أي:" وفً هذا المرآن سماكم المسلمٌن"21}َوفًِ َهذَا{ ]الحج : لوله تعالى:
 .(ٙٔ)ٌعنً: المرآن" لال ابن لتٌبة:"
أي: هذا الكتاب، وهذا الشرع. أي: ما زال هذا االسم لكم لدٌما  لال السعدي:"

 .(2ٔ)وحدٌثا"
سُوُل لوله تعالى: ٌْكُْم َوتَُكونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاِس{ ]الحج : }ِلٌَُكوَن الرَّ [، 21َشِهًٌدا َعلَ

كم بهذا االختٌار; لٌكون خاتم الرسل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص شاهًدا علٌكم بؤنه بلَّؽكم رسالة ربه،  أي:" ولد اختصَّ
 .(1ٔ)وتكونوا شهداء على األمم أن رسلهم لد بلَّؽتهم بما أخبركم هللا به فً كتابه"

أي : إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عُدوال خٌارا ، مشهودا بعدالتكم عند  لال ابن كثٌر:"
جمٌع األمم ، لتكونوا ٌوم المٌامة } شَُهَداَء َعلَى النَّاِس{، ألن جمٌع األمم معترفة ٌومبذ بسٌادتها 

                                                             

 .5ٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٙ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٗٗ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .5ٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 . 5ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٔٔ)
 . 5ٕٙ-5ٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٕٔ)
 . 5ٕٙ/1ٔر: تفسٌر الطبري:انظ(ٖٔ)
 .2ٕٓ٘/1(:صٔٗٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٓٗٗ/ٖمعانً المرآن للزجاج: (٘ٔ)
 .5ٕ٘ؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
 .ٙٗ٘تفسٌر السعدي: (2ٔ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر: (1ٔ)
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الرسل بلؽتهم وفضلها على كل أمة سواها ; فلهذا تمبل شهادتهم علٌهم ٌوم المٌامة ، فً أن 
 .(ٔ)رسالة ربهم ، والرسول ٌشهد على هذه األمة أنه بلؽها ذلن"

ُكْم َوتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاِس{ وفً لوله تعالى: ٌْ سُوُل َشِهًٌدا َعلَ }َوفًِ َهذَا ِلٌَكُوَن الرَّ
 [، وجهان:21]الحج : 

كم ، وتكونوا شهداء على الناس أحدهما : لٌكون الرسول شهٌداً علٌكم فً إببلغ رسالة ربه إلٌ
 .(ٕ)تُبَِلؽُونَُهم رسالة ربهم كما بلؽتم إلٌهم ما بلؽه الرسول إلٌكم. حكاه الماوردي

الثانً : لٌكون الرسول شهٌداً علٌكم فً إببلغ رسالة ربه إلٌكم،  وتكونوا شهداء على الناس بؤن 
 .(ٗ)، وابن لتٌبة(ٖ)ُرسُلَُهم لد بَلَّؽُوهم. لاله لتادة

عن لتادة أن كعبا لال: "إن هللا تبارن وتعالى أعطى هذه األمة ثبلثا لم ٌعطهن لبلهم إال  
نبٌا مرسبل: كان ٌبعث النبً فٌمول: أنت شاهدي على أمتن، وإن هللا جعلكم شهداء على الناس، 
وٌبعث النبً فٌمول: ادعنً استجب لن ولال: }ادعونً أستجب لكم{، وٌبعث النبً فٌمول: لٌس 

 .(٘)ٌن فً الدٌن من حرج، ولال: }وما جعل علٌكم فً الدٌن من حرج{"عل
َكاةَ{ ]الحج : لوله تعالى: بَلةَ َوآتُوا الزَّ [، أي:" وإْذ لد اختاركم هللا لهذه 21}فَؤَلٌُِموا الصَّ

 .(ٙ)المرتبة الجلٌلة فاشكروا هللا على نعمته بؤداء الصبلة ودفع الزكاة"
ٌمول: فؤّدوا الصبلة المفروضة هلل علٌكم بحدودها، وآتوا الزكاة الواجبة  لال الطبري:"

 .(2)علٌكم فً أموالكم"
أي : لابلوا هذه النعمة العظٌمة بالمٌام بشكرها ، وأدوا حك هللا علٌكم فً  لال ابن كثٌر:"

الزكاة ، أداء ما افترض ، وطاعة ما أوجب ، وترن ما حرم. ومن أهم ذلن إلاُم الصبلة وإٌتاُء 
وهو اإلحسان إلى خلك هللا ، بما أوجب ، للفمٌر على الؽنً ، من إخراج جزء نزر من ماله فً 

 .(1)السَّنة للضعفاء والمحاوٌج "

فإذا أراد الصبلة المعروفة والزكاة المعروفة، ففً األمر بإلامة الصبلة  لال الماترٌدي:"
 .(5)ح ما بٌنهم وبٌن الخلك"أمر إلصبلح ما بٌنهم وبٌن ربهم، وفً الزكاة إصبل

ثم أمرهم بما هو أعظم األركان اإلسبلمٌة فمال: }فؤلٌموا الصبلة وآتوا  لال الشوكانً:"
 .(ٓٔ)الزكاة{، وتخصٌص الخصلتٌن بالذكر لمزٌد شرفهما"

ِ{ ]الحج : لوله تعالى: [، أي:" والجإوا إلى هللا سبحانه وتعالى، 21}َواْعتَِصُموا ِباّلِلَّ
 .(ٔٔ)ٌه"وتوكلوا عل

 .(ٕٔ)"لال الكلبً:أي: "بتوحٌد هللا
 .(ٖٔ)"بدٌن هللا، فهو اعتصامكم باهلل لال الحسن:"

 .(ٗٔ)لال مماتل:" ٌمول: وثموا باهلل"
 .(ٔ)االعتصام: هو الثمة باهلل" لال الربٌع بن انس:"

                                                             

 .2٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٔٔٗ/ٕ(:ص5٘ٔٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٖ)
 .5ٕ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .5ٖٔ/ٔاخرجه ٌحٌى بن سبلم عن لتادة فً التفسٌر: (٘)
 .2ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٗٗ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (5)
 .2٘٘/ٖفتح المدٌر: (ٓٔ)
 .]بتصرؾ[2ٕ٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٔعنه ٌحٌى ٌن سبلم فً التفسٌر:حكاه (ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى ٌن سبلم فً التفسٌر:(ٖٔ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
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 .(ٕ)سلوا ربكم أن ٌعصمكم من كل ما ٌسخط وٌكره" لال ابن عباس:"
 .(ٖ)ٌمول: وثموا باهلل، وتوكلوا علٌه فً أموركم" لال الطبري:"
 .(ٗ)أي : اعتضدوا باهلل، واستعٌنوا به ، وتوكلوا علٌه ، وتَؤٌَّدوا به" لال ابن كثٌر:"
أي: اجعلوه عصمة لكم مما تحذرون، والتجبوا إلٌه فً جمٌع أموركم،  لال الشوكانً:"
 .(٘)وال تطلبوا ذلن إال منه"
"تمسكوا بدٌن هللا، وٌمال معناه: ادعوا هللا، لول ثالث: أن االعتصام : أي: لال السمعانً:

هو االمتناع بالشًء مما ٌخاؾ، «: االعتصام»،  و(ٙ)باهلل هو التمسن بالكتاب والسنة"
 .(2)فاالعتصام باهلل: هو االمتناع بطاعته من كل ما ٌخاؾ عاجبل، وآجبل"

لحول والموة، والنهوض بعبادة هللا باهلل التبري من ا«: االعتصام باهلل» لال المشٌري:"
هلل. وٌمال االعتصام باهلل التمسن بالكتاب والسنة. وٌمال االعتصام باهلل حسن االستمامة بدوام 

 .(1)االستعانة"
 .(5)[، أي:" فهو تعالى ولٌكم وناصركم وحافظكم"21}هَُو َمْواَلكُْم{ ]الحج : لوله تعالى:
 .(ٓٔ)"ولٌكم لال ٌحٌى:"

 .(ٔٔ)أي: حافظكم" لسمعانً:"لال ا
 .(ٕٔ)سٌدكم وناصركم والذي ال خلؾ عنه" لال المشٌري:"
 .(ٖٔ)أي: ناصركم ومتولً أموركم دلٌمها وجلٌلها" لال الشوكانً:"

 .(ٗٔ)لال الحسن: "هو مولى كل من تواله بالطاعة"
تعالى نِْعَم المولى لمن [، أي:" فهو 21}فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصٌُر{ ]الحج : لوله تعالى:

 .(٘ٔ)تواله، ونعم النصٌر لمن استنصره"
أي: فنعم المولى حٌن لم ٌمنعكم الرزق لما عصٌتموه ، ونعم النصٌر  لال الماوردي:"

 .(ٙٔ)حٌن أعانكم لما أطعتموه"
 .(2ٔ)ٌعنً: نعم الحافظ، ونعم المانع لكم برحمته" لال أبو اللٌث:"
اصركم وُمظفركُم على أعدابكم، نعم الولً ونعم الناصر أي : حافظكم ون لال ابن كثٌر:"

 .(1ٔ)من األعداء "
 .(5ٔ)أي: ال مماثل له فً الوالٌة ألموركم والنصرة على أعدابكم" لال الشوكانً:"

 .(ٔ)"وعدهم النصر على أعدابه المشركٌن لال ٌحٌى:"

                                                                                                                                                                               

 .55ٓٔ/ٗ(:صٔٙٔٙاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٕ/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (ٕ)
 .5ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2٘٘/ٖفتح المدٌر: (٘)
 .ٓٙٗ-5٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٙٙ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (1)
 .2ٕٗ/ٕبحر العلوم"تفسٌر السمرلندي": (5)
 .5ٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى ٌن سبلم: (ٓٔ)
 .ٓٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٙٙ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕٔ)
 .2٘٘/ٖفتح المدٌر: (ٖٔ)
 .5ٗٗ/2حكاه عنه الماترٌدي فً تاوٌبلت أهل السنة: (ٗٔ)
 .2ٕ٘/ٕالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٗ/ٗالنكت والعٌون: (ٙٔ)
 .2ٕٗ/ٕبحر العلوم: (2ٔ)
 .2٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
 .2٘٘/ٖفتح المدٌر: (5ٔ)
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 [:21-22فوابد اآلٌتٌن:]
 فضٌلة الصبلة وشرؾ العبادة وفعل الخٌر. -ٔ
ٌَْر لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]الحج :  -ٕ  [. 22مشروعٌة السجود عند تبلوة هذه اآلٌة: }َواْفعَلُوا اْلَخ
 فضل الجهاد فً سبٌل هللا وهو جهاد الكفار، وان ال تؤخذ المإمن فً هللا لومة البم. -ٖ
 فضٌلة هذه األمة المسلمة. -ٗ
 فرضٌة الصبلة، والزكاة، والتمسن بالشرٌعة. -٘
 

 «آخر تفسٌر سورة )الحج(، والحمد هلل وحده»
 
 
 
 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «المإمنون»تفسٌر سورة 

 فً ترتٌب المصحؾ، نزلت بعد« الثالثة والعشرون»هً السورة «: المإمنون»سورة 
تبارن الذي بٌده »ولبل سورة: « الطور»، ولٌل: نزلت بعد سورة: (ٕ)«األنبٌاء»سورة: 

 . (ٖ)«الملن
، (ٗ)وعدد وآٌاتها مابة وسبع عشرة فً عد الجمهور. وعدها أهل الكوفة مابة وثمان عشرة

 . (٘)وكلماتها: ألؾ ومابتان وأربعون. وحروفها: أربعة آالؾ وثمانمابة وواحد
 ( الَِّذٌَن ٌَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس هُمْ ٓٔ}أُولَبَِن هُُم اْلَواِرثُوَن ) لال ابن عاشور:" فالجمهور عدوا:

}أُولَبَِن هُُم اْلَواِرثُوَن{  [ آٌة، وأهل الكوفة عدوا :ٔٔ - ٓٔ({ ]المإمنون : ٔٔفٌَِها َخاِلُدوَن )
 . (ٙ)[ آٌة، وما بعدها آٌة أخرى"ٓٔ]المإمنون : 

 .(2)«من»ومجموع فواصل آٌاتها: 
 :أسماء السورة 
 :سورة المإمنون»اسمها التولٌفً:  -أوال:» 

، وكتبت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر، وكتب «المإمنون سورة»اشتهرت تسمٌتها باسم 
 السنة.
 ، كما روي:-ملسو هيلع هللا ىلص-وردت هذه التسمٌة فً عهد الرسول 
عن عبد هللا بن السابب، لال: " حضرت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم الفتح وصلى فً لبل الكعبة،  -

المإمنٌن، فلما جاء ذكر عٌسى أو فخلع نعلٌه، فوضعهما عن ٌساره، ثم استفتح سورة 
 .(1)موسى أخذته سعلة فركع "

 .(5)عن ابن عباس:"نزلت بمكة سورة المإمنٌن" -

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى ٌن سبلم: (ٔ)
 .2ٗٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .ٙ/1ٔالتحرٌر والتنوٌر:انظر:  (ٖ)
 .ٙ/1ٔانظر: التحرٌر والتنوٌر: (ٗ)
 .5ٕٖ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(٘)
 .ٙ/1ٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٙ)
 .5ٕٖ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(2)
، وفً "الكبرى" 2ٙٔ/ٕفً "المجتبى"  (، النساب15ًٕٔابن حبان )، 1ٔٔ/ٕٗ(:ص52ٖ٘ٔأخرجه احمد) (1)
 .(5ٕٓ( ، والفاكهً مختصرا فً "أخبار مكة" )25ٓٔ)
 ، وعزاه ؼلى ابن مردوٌه.1ٕ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (5)
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 :وجه التسمٌة 
 :(ٔ)على اعتبارٌن« سورة المإمنون»سمٌت 

 ، الفتتاحها باإلخبار عنهم بؤنهم أفلحوا.«المإمنٌن»أحدهما:  إضافة السورة إلى 
ٌّت بذلن، على حكاٌة الوالع أولها فً لوله تعالى: }لَْد أَْفلََح « المإمنون»لفظ  الثانً: سم

 [، فجعل ذلن اللفظ تعرٌفا للسورة.ٔاْلُمْإِمنُوَن{ ]المإمنون : 
 :اسمائها اإلجتهادٌة:  -ثانٌا 
 «: لد أفلح»سورة -ٔ

، ولد (ٕ)"، من باب تسمٌة السورة بؤول جملة افتتحت بها«لد افلح»سمٌت بسورة 
 عند بعض أهل العلم، منها:وردت هذه التسمٌة 

أخرج لنا مالن مصحفا لجده فتحدثنا أنه كتبه على عهد عثمان بن »لال ابن الماسم:  -
وفً :"لد أفلح" كلها الثبلث »إلى أن لال: « عفان وؼاشٌته من كسوة الكعبة فوجدنا..

 .(ٖ)["1٘، أي: خبلفا لمراءة: }َسٌَمُولُوَن ّلِِل{ ]المإمنون : «هلل
ٌِْن{ »النٌسابوري: لال أبو بكر  - ٌِْن اثْنَ لرأ حفص عن عاصم }لُْلنَا اْحِمْل فٌَِها ِمْن كُّلٍ َزْوَج

ٌِْن{ ؼٌر منون فً « لد أفلح»[ وفً سورة:ٓٗ] مثله. ولرأ البالون }ِمْن كُّلٍ َزْوَج
 .(ٗ)«السورتٌن

ٌعنً: [، 2ٕ}َخْرًجا { ]المإمنون :  ومن سورة: "لد أفلح" : »أبو أحمد السامري:لال  -
 .(٘)«ُجعبل،بٌا بؽٌر ألؾ بلؽة حمٌر، وخراجا بلؽة لرٌش

، وابن (2)، والفخر الرازي(ٙ)وكذا سماها بعض المفسرٌن، مثل الزمخشري
 .(ٔٔ)، وابن عرفة(ٓٔ)، والسمٌن الحلبً(5)،وأبً الشامة(1)المختار الرازي

 «: لد أفلح المإمنون»سورة -ٕ

  للسورة بؤول آٌة افتتحت بها.، وهً تسمٌة «لد أفلح المإمنون»وردت بسورة
روي عن عكرمة عن ابن عباس لال: "ما ابتلً أحد بهذا الدٌن فمال به كله إال إبراهٌم: 

ُهن{ ، للت له: وما الكلمات التً ابتلً إبراهٌم بهن (ٕٔ)}َوإِِذ اْبتَلَى ِإْبَراِهٌَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَؤَتَمَّ
إلى  (ٖٔ)}التَّاِببُوَن اْلعَابُِدون{«: براءة»ا عشر آٌات فً فؤتمهن؟ لال: اإلسبلم ثبلثون سهما منه

، (ٗٔ)، }َسؤََل َساِبٌل بِعَذَاٍب َوالِعٍ{«لد أفلح المإمنون»آخر اآلٌة. وعشر آٌات فً أول سورة: 
}إِنَّ اْلُمْسِلِمٌَن َواْلُمْسِلَمات{«: األحزاب»وعشر آٌات فً 

، إلى آخر اآلٌة. فؤتمهن كلهن، (٘ٔ)
 .(2ٔ)"(ٙٔ)راءة، لال هللا: }َوإِْبَراِهٌَم الَِّذي َوفَّى{فكتب له ب

                                                             

 .٘/1ٔانظر: التحرٌر والتنوٌر: (ٔ)
اكر. وسٌؤتً فً ابن مردوٌه وأبو نعٌم فً الحلٌة وابن عس. و٘ٔٙ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)

 فضابل السورة. إن شاء هللا.
 .٘/1ٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٖ)
 . 5ٖٕ(:ص٘المبسوط فً المراءات العشر) (ٗ)
 .1ٖاللؽات فً المرآن: (٘)
 .2ٕٓ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٓٓ/ٖٕانظر: مفاتٌح الؽٌب:  (2)
 .ٕٔانظر: كتاب حجج المرآن: (1)
 .ٗٗٔانظر: إبراز المعانً من حرز األمانً: (5)
 .ٕٖٗ/ٙانظر: الدر المصون: (ٓٔ)
 .2ٙٗ/ٕانظر: تفسٌر ابن عرفة: (ٔٔ)
 [.ٕٗٔ]البمرة : (ٕٔ)
 [.ٕٔٔ]التوبة : (ٖٔ)
 [.ٔ]المعارج : (ٗٔ)
 [.ٖ٘]األحزاب : (٘ٔ)
 [.2ٖ]النجم : (ٙٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ(:صٙٙٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
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، (ٕ)، والفخر الرازي(ٔ)ولد وردت هذه التسمٌة عند بعض العلماء، مثل: الواحدي
 ، وؼٌرهم.(2)، وابن كثٌر(ٙ)، وأبو حٌان(٘)، والمرطبً(ٗ)، وأبً الشامة(ٖ)والسخاوي

 «:الفالح»سورة -ٖ
 ، وذلن دون نسبتها إلى لابل. «الفبلح» جاء فً "التحرٌر" تسمٌتها بسورة: 

 .(1)«"الفبلح»وٌسمونها أٌضا: سورة  لال ابن عاشور:"
 .(ٓٔ)والشٌخ دمحم أحمد إسماعٌل الممدم ،(5)كما وردت هذه التسمٌة عند الشنمٌطً

 . وهللا أعلم. -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذه التسمٌات تبمى إجتهادٌة، ولم تثبت عن رسول هللا
 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 فً مكان نزول السورة، لوالن:
، (ٖٔ)، وٌحٌى بن سبلم(ٕٔ)، ومماتل(ٔٔ)أحدهما: أنها نزلت بمكة. وهذا لول ابن عباس

، (1ٔ)، والواحدي(2ٔ)ومكً بن أبً طالب ،(ٙٔ)، والثعلبً(٘ٔ)، وابن ابً زمنٌن(ٗٔ)والسمرلندي
 ، وؼٌرهم.(ٕٔ)، والزمخشري(ٕٓ)، والبؽوي(5ٔ)والسمعانً

 .(ٕٕ)سورة المإمنٌن مكٌة فً لول الجمٌع" لال ابن الجوزي والمرطبً:" 
 .(ٖٕ)لال الفٌروزآبادي: "السورة مّكٌّة إجماعا" 

[ إلى لوله سبحانه: ُٗٙمتَْرفٌِِهْم{ ]المإمنون: َحتَّى إِذا أََخْذنا الثانً: أنها مكٌة، إال لوله:}
 .(ٕٗ)[. ذكره فً اإلتمان22}ُمْبِلسُوَن{ ]المإمنون: 

واستشكل الحكم على ما عداه بكونه مكٌا لما فٌه من ذكر الزكاة وهً  لال األلوسً:" 
لزكاة إنما فرضت بالمدٌنة، وأجٌب بؤنه بعد تسلٌم أن ما ذكر فٌه ٌدل على فرضٌتها ٌمال: إن ا

 .(ٕ٘)كانت واجبة بمكة والمفروض بالمدٌنة ذات النصب"
 الحج»مع سورة « المإمنون»مناسبة سورة:» 

 تظهر مناسبة هذه السورة لما لبلها من النواحً اآلتٌة:
                                                             

 .ٕٖٔانظر: اسباب النزول: (ٔ)
 .ٕٙٙ/2ٕانظر: مفاتٌح الؽٌب:  (ٕ)
 . 1ٓٔ/ٔانظر: جمال المرآء:(ٖ)
 .ٖٔ٘انظر: إبراز المعانً من حرز األمانً: (ٗ)
 .5ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٕٙ/ٓٔانظر: البحر المحٌط: (ٙ)
 .ٕٕٗ، ٕٔٗ/1، 1ٕ٘، ٖٓ/ٔانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .٘/1ٔتنوٌر:التحرٌر وال (1)
 .1ٖٔ/ٕانظر: أضواء البٌان: (5)
 (]دروس صوتٌة[.٘ٔ، ٘/5ٗٔانظر: تفسٌر المرآن الكرٌم، ) (ٓٔ)
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.1ٕ/ٙاورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .5ٕٖ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .2ٖٗ/ٕانظر: بحر العلوم: (ٗٔ)
 .5ٖٔ/ٖاظر: تفسٌر الن ابً زمنٌن: (٘ٔ)
 .2ٖ/2انظر: الكشؾ والبٌان: (ٙٔ)
 .5ٗٔٗ/2انظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2ٔ)
 .1ٖٕ/ٖانظر: التفسٌر الوسٌط: (1ٔ)
 .2ٖٙ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (5ٔ)
 .٘ٓٗ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (ٕٓ)
 .2ٗٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 ٕٓٔ/ٕٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٗ٘/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٕٕ)
 .5ٕٖ/ ٔبصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي: (ٖٕ)
 .ٔٙ/ٔانظر: اإلتمان فً علوم المرىن: (ٕٗ)
 .ٕ٘ٓ/5روح المعانً: (ٕ٘)
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ختمت سورة الحج بجملة من األوامر الجامعة لخٌري الدنٌا واآلخرة، منها لوله تعالى:  -ٔ
ٌَْر  [، وهو مجمل فصل فً فاتحة هذه السورة، 22لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]الحج : }َواْفعَلُوا اْلَخ

فذكر تعالى خصال الخٌر التً من فعلها فمد أفلح، فمال: }لَْد أَْفلََح اْلُمْإِمنُوَن{ ]المإمنون 
 [، اآلٌات العشر.ٔ: 

ٍب ِمَن اْلبَْعِث فَإِنَّا َخلَْمَناكُْم ذكر فً أول سورة الحج لوله: }ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِْن كُْنتُْم فًِ َرٌْ  -ٕ
[ اآلٌة، إلثبات البعث والنشور، ثم زاد هنا بٌانا ِ٘مْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة { ]الحج : 

ْنَساَن ِمْن سُبَللٍَة ِمْن ِطٌٍن ) ( ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فًِ لََراٍر ٕٔضافٌا فً لوله: }َوَلمَْد َخلَْمنَا اإْلِ
[ اآلٌات. فما أجمل أو أوجز هنان، فصل وأطنب ٖٔ - ٕٔ({ ]المإمنون : ٌٍٖٔن )َمكِ 

 هنا.
 فً كل من السورتٌن أدلة على وجود الخالك ووحدانٌته. -ٖ
فً السورتٌن أٌضا ذكرت لصص بعض األنبٌاء المتمدمٌن للعبرة والعظة، فً كل زمن  -ٗ

 .(ٔ)وعصر ولكل فرد وجٌل
 أؼراض السورة ومماصدها 

ورة تدور آٌها حول محور تحمٌك الوحدانٌة وإبطال الشرن ونمض لواعده، إن هذه الس
 والتنوٌه باإلٌمان وشرابعه، وذلن كما مبٌن أدناه:

البشارة للمإمنٌن بالفبلح العظٌم على ما تحلوا به من أصول الفضابل الروحٌة والعلمٌة  -ٔ
 التً بها تزكٌة النفس واستمامة السلون.

له الدال على تفرد هللا تعالى باإللهٌة لتفرده بخلك وصؾ خلك اإلنسان أصله ونس -ٕ
اإلنسان ونشؤته لٌبتدئ الناظر باالعتبار فً تكوٌن ذاته ثم بعدمه بعد الحٌاة، وداللة ذلن 

 الخلك على إثبات البعث بعد الممات وأن هللا لم ٌخلك الخلك سدى ولعبا.

 االعتبار بخلك السماوات وداللته على حكمة هللا تعالى. -ٖ
عتبار واالمتنان بمصنوعات هللا تعالى التً أصلها الماء الذي به حٌاة ما فً هذا اال -ٗ

العالم من الحٌوان والنبات وما فً ذلن من دلابك الصنع، وما فً األنعام من المنافع 
ومنها الحمل، ومن تسخٌر المنافع للناس وما أوتٌه اإلنسان من آالت الفكر والنظر، كما 

 لفلن فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث الطوفان.ورد ذكر الحمل على ا
التذكٌر ببعثة الرسل للهدى واإلرشاد إلى التوحٌد والعمل الصالح، وما تلماها به ألوامهم  -٘

من اإلعراض والطعن والتفرق، وما كان من عماب المكذبٌن، وتلن أمثال لموعظة 
 المعرضٌن عن دعوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

األَنبٌاِء مع أممهم، ولد جاَء فٌها أن هذه األمم لم تشكر نعم ربها بتوحٌده بٌان لصص  -ٙ
وعبادتها، بل أَشركت معه ؼٌره من مخلولاته، فبعث إلٌها رسله لٌهدوهم سواء السبٌل، 

ى منه عباده المإمنٌن.  فكذبوهم فعالبهم هللا بعذاب االستبصال، ونجَّ
أؼرلهم هللا بالطوفان، ولوم صالح  وذكرت السورة من أنباء المهلكٌن: لوم نوح

أهلكهم هللا بالصٌحة، وفرعون وجنوده، كفروا بموسى وهرون فؤَؼرلهم فً الٌم، 
وعمبت لصة فرعون معهما ببٌان أن هللا تعالى جعل ابن مرٌم وأمه آٌة، ألَنه ولد منها 

 ً الشرح.دون أَب، وأنه تعالى آواهما إِلى ربوة ذات لرار ومعٌن، وسٌؤْتى بٌان ذلن ف
إن من شرٌعة الرسل وأممهم أَن ٌؤْكلوا من الطٌبات، وٌتركوا ما حرمه هللا علٌهم، وأَن  -2

وإِن اختلفت  -جمٌع األُمم أمة ودٌانة واحدة هً توحٌد هللا، وأصول الشرابع واألحكام 
وأَنه ٌجب على الناس جمٌعا أَن ٌتموه دون سواه، ولكن الناس تمطعوا دٌنهم -فً الفروع 

تدعوا فً دٌن هللا ما لٌس منه، ولد توعدهم هللا بالعماب على هذا التفرق فً الدٌن واب
 الحك.

                                                             

 .ٙ/1ٔ، والتفسٌر المنٌر للزحٌلً:ٖ/1ٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٔ)
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مدح المإمنٌن الذٌن ٌخشون ربهم وال ٌشركون به، وٌسبمون إلى الخٌرات، وذكرت أنه  -1
تعالى ال ٌكلؾ نفسا إِال وسعها، وإن هإالء المترفٌن الكافرٌن سٌإخذون بالعذاب 

مؽٌث لهم وال ناصر، ألن آٌاته تعالى كانت تتلى علٌهم فكانوا  فٌجؤَرون مستؽٌثٌن وال
 ٌستكبرون وال ٌإمنون.

بٌنت السورة أَنه لو اتبع الحك أهواَء الناس لفسدت السموات واألرض ومن فٌهن، وأنه  -5
تعالى بعث دمحما بالمرآن إلى لرٌش، ومع أنه شرؾ لهم أعرضوا عنه، فً حٌن أَن النبً 

ال ٌسؤلهم على تبلٌػ الرساله أجًرا، أن ٌرٌد إال اإلصبلح، وبٌنت أَنه تعالى  - ملسو هيلع هللا ىلص -
عالبهم عمابا ؼٌر شدٌد فً الدنٌا على كفرهم، ولكنهم لم ٌستكٌنوا لربهم وما 
ٌتضرعرن، وأنه إذا فتح علٌهم بابا ذا عذاب شدٌد فسٌُبلسون وٌتحٌرون، ولد ذكرتهم 

نهم سوؾ ٌحشرون إلٌه بعد الموت، وبداًل من اإلٌمان بنعم السمع والبصر والفإاد، وأ
ِلٌن{ ]المإمنون :   [.1ٖكفروا بالبعث ولالوا: }إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ

أَن ٌُجرى معهم حوارا: لمن األَرض ومن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثم ذكرت أَن هللا أَمر النبً 
العظم؟ َمْن بٌده ملكوت السموات واألرض  فٌها؟ َمْن رب السموات السبع ورب العرش

وهو ٌُِجٌُر وال ٌَُجار علٌه؟ وبٌنت أَنهم سٌمولون فً كل ذلن: هلل، ولكنهم ال ٌتذكرون 
ُرون على اإلشران، وذكرت أن الموت إِذا جاَءهم فسٌندمون على  وال ٌتعظون، بل ٌُّصِ

، وأنه ال سبٌل إِلى إجابة تمصٌرهم، فٌطلبون الرجوع إِلى الحٌاة الدنٌا لٌعملوا صالحا
 ملتمسهم

بٌنت السورة أحوال الناس ٌوم المٌامة، فمن ثملت موازٌنه بالعمل الصالح فؤولبن هم   -ٓٔ
المفلحون، ومن خفت موازٌنه بسبب العمل السًء والكفر، فهم }فًِ َجَهنََّم َخاِلُدوَن 

[، وبٌنت أَنهم ٗٓٔ-ٖ-ٔالمإمنون : ( تَْلفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوهُْم فٌَِها َكاِلُحوَن{]ٖٓٔ)

({ ]المإمنون : 2ٌٓٔعترفون وٌمولون: }َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْنَها فَإِْن عُْدنَا فَإِنَّا َظاِلُموَن )
( ِإنَّهُ َكاَن فَِرٌٌك 1ٓٔ[، وأَنه تعالى ٌجٌبهم بموله: }لَاَل اْخَسبُوا فٌَِها َواَل تَُكلُِّموِن )2ٓٔٔ

اِحِمٌَن )ِمْن ِعبَاِدي ٌَمُ  ٌُْر الرَّ ( فَاتََّخْذتُُموهُْم 5ٓٔولُوَن َربََّنا آَمنَّا فَاْؼِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخ
ٌْتُُهُم اْلٌَْوَم بَِما َصبَُروا ِٓٔٔسْخِرًٌّا َحتَّى أَْنَسْوكُْم ِذْكِري َوكُْنتُْم ِمْنُهْم تَْضَحكُوَن ) ( إِنًِّ َجَز

 [.ٔٔٔ-1ٓٔ]المإمنون :وَن{أَنَُّهْم هُُم اْلفَاِبزُ 
بٌان أنه تعالى لم ٌخلك عباده عبثا، وأَنهم سٌرجعون إِلٌه للحساب والجزاء، وبٌنت أَن  -ٔٔ

}أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخَلْمنَاكُْم  ، لال تعالى:َمن ٌدعو مع هللا إلها آخر فحسابه عنٌؾ عند ربه
نَا اَل تُْرَجعُوَن ) ٌْ ُ اْلَمِلُن اْلَحكُّ اَل إِلََه إِالَّ هَُو َربُّ اْلَعْرِش ( َ٘ٔٔعبَثًا َوأَنَّكُْم إِلَ فَتَعَالَى َّللاَّ

ِ إِلًَها آَخَر اَل بُْرَهاَن لَهُ بِِه فَإِنََّما ِحَسابُهُ ِعْنَد َربِِّه إِنَّهُ اَل ٙٔٔاْلَكِرٌِم ) ( َوَمْن ٌَْدعُ َمَع َّللاَّ
 [.2ٔٔ - ٘ٔٔ({ ]المإمنون : 2ٌُْٔٔفِلُح اْلَكافُِروَن )

ختمت السورة بؤمر النبًء ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؽض عن سوء معاملتهم وٌدفعها بالتً هً أحسن،  -ٕٔ
 .(ٔ)وٌسؤل المؽفرة للمإمنٌن، وذلن هو الفبلح الذي ابتدبت به السورة

 :فضائل السورة 

  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:
الوحى ٌسمع عند  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن عمر بن الخطاب لال: " كان إذا نزل على رسول هللا  -

وجهه كدوى النحل، فمكثنا ساعة، فاستمبل المبلة، ورفع ٌدٌه فمال: اللهم زدنا وال 
تنمصنا، وأكرمنا وال تهنا، وأعطنا وال تحرمنا، وآثرنا وال تإثر علٌنا، وارض عنا 

أ علٌنا: }لد وارضنا، ثم لال: لمد أنزلت على عشر آٌات من ألامهن دخل الجنة، ثم لر
 .(ٕ)أفلح المإمنون{ حتى ختم العشر"

                                                             

 ٕ٘ٙٔ-ٖٕٙٔ/ٙ، والتفسٌر الوسٌط، مجمع البحوث:2-ٙ/1ٔانظر: التحرٌر والتنوٌر: (ٔ)
، رلم ٓ٘ٗ/ٔ( ، والنسابى فى الكبرى )2ٖٖٔ، رلم ٕٖٙ/٘( ، والترمذى )ٖٕٕ، رلم ٖٗ/ٔأخرجه أحمد )(ٕ)

( ولال: صحٌح اإلسناد. 25ٖٗ، رلم ٕ٘ٗ/ٕ( ، والحاكم )5ٕٕٓ، ترجمة ٓٙٗ/ٗ( ، والعمٌلى )5ٖٗٔ
 ( ولال: إسناده ضعٌؾ.ٖٕٗ، رلم ٖٔٗ/ٔء )والضٌا
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ًّ بن كعب، عن رسول هللا - من لرأ سورة المإمنٌن بشرته المبلبكة بالروح :»-ملسو هيلع هللا ىلص-عن اب
 .(ٔ)«والرٌحان وما تمر به عٌنه عند نزول ملن الموت

وؼرس أشجارها بٌده ولال  : خلك هللا جنة عدن-ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أنس لال:" لال رسول هللا  -
 .(ٕ)لها: تكلمً، فمالت: }لد أفلح المإمنون{"

إن هللا تعالى حاط حابط الجنة »وروى أبو سعٌد الخدري عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:  -
لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وؼرس ؼرسها بٌده فمال لها: تكلمً، فمالت: لد أفلح 

 .(ٖ)«ى لن منزل الملونالمإمنون، فمال لها: طوب
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 
 
 
 
 
 

 المرآن
 [ٔ({ ]المإمنون : ُٔمْإِمنُوَن )}لَْد أَْفلََح الْ 

 التفسٌر:
لون باهلل وبرسوله العاملون بشرعه.  لد فاز المصّدِ

                                                                                                                                                                               

 .(ٖٔٓ، رلم 2ٕٗ/ٔ( ، والبزار )٘ٔ، رلم ٖٗوأخرجه أٌضا: عبد بن حمٌد )ص 
ومداره على ٌونس بن سلٌم، وهو مجهول، فاإلسناد ضعٌؾ، وصوب الترمذي كونه من مرسل الزهري، وأنه 

الرزاق عن شٌخه ٌونس هذا فمال: ال  الصحٌح. ومع ذلن صححه الحاكم! لكن تعمبه الذهبً بموله: سبل عبد
فً ترجمة ٌونس: حدث عنه عبد الرزاق، ولم ٌعتمده فً الرواٌة. « المٌزان»أظنه شًء، ولال الذهبً فً 

« أحكام المرآن»وأعله العمٌلً به، ولال: ال ٌتابع علٌه، وال ٌعرؾ إال به. ولال النسابً: هذا حدٌث منكر. انظر 
ٕٕٔ٘. 

، وذكره 1ٖٕ/ٖ(:صٕٗٙ، والواحدي فً التفسٌر الوسٌط)2ٖ/2فً الكشؾ والبٌان:أخرجه الثعلبً  (ٔ)
 . والحدٌث موضوع.2ٕٓ/ٖ،  والزمخشري فً الكشاؾ:21ٓ/ٕ(:ص5ٓٔٔالمستؽفري فً فضابل المرآن)

. ابن عدي والحاكم والبٌهمً فً األسماء والصفات، وعزاه إلى 1ٕ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)
 خرج الطبرانً فً السنة وابن مردوٌه من حدٌث ابن عباس مثله".وأ ولال:"

 ٓٗٔ/ 2ٖٔ/ ٔ« صفة الجنة»وفً  ٕٗٓ/ ٙ« حلٌة األولٌاء»وأبو نعٌم فً  1ٖٓ٘ضعٌؾ. أخرجه البزار (ٖ)
من حدٌث أبً سعٌد وضعفه البزار بموله: ال نعلم رفعه إال عدي بن الفضل، ولٌس  ٖٕٙ« البعث»والبٌهمً فً 

 عدي بن الفضل، لال ابن معٌن وأبو حاتم:« : المٌزان»بالحافظ، وكذا ضعفه البٌهمً. وجاء فً هو 
مترون الحدٌث، ولال ٌحٌى: ال ٌكتب حدٌثه، ولال ؼٌر واحد: ضعٌؾ اه. فالرجل ضعٌؾ جدا. وله شاهد: 

دٌث أنس، من ح 2ٔ« صفة الجنة»وأبو نعٌم فً  2ٗ/ ٕ« الصفات»والبٌهمً فً  5ٕٖ/ ٕأخرجه الحاكم 
بهذا الحدٌث وحدٌث آخر، « المٌزان»وإسناده ضعٌؾ لضعؾ علً بن عاصم الواسطً. وذكره الذهبً فً 

ولال: هذان باطبلن اه. والحدٌث صححه الحاكم، وتعمبه الذهبً بموله: بل ضعٌؾ اه. وله شاهد من حدٌث ابن 
 .ٙٔ« فة الجنةص»وأبو نعٌم فً  2ٙٗ« األوسط»وفً  5ٖٗٔٔعباس، أخرجه الطبرانً فً 

 : رواه الطبرانً فً الكبٌر واألوسط بإسنادٌن أحدهما جٌد.1ٙٗ٘« الترؼٌب والترهٌب»ولال المنذري فً 
فؤعله بضعؾ رواٌة بمٌة عن  -رحمه هللا -، وأما ابن كثٌر1ٖٙ5ٔ« المجمع»وتبعه على ذلن الهٌثمً فً 

، وإنما علة الحدٌث هً أن بمٌة مدلس، ولد الحجازٌٌن والمعروؾ أن إسماعٌل بن عٌاش هو الذي بهذه الصفة
عنعن، لال أحمد: توهمت أن بمٌة، ال ٌحدث المناكٌر إال عن المجاهٌل، فإذا هو ٌحدث المناكٌر عن المشاهٌر. 

 وللحدٌث علة أخرى ابن جرٌج أٌضا مدلس، ولد عنعن، لكن الحمل فٌه على بمٌة أولى. وهللا أعلم.
مٌة بالتحدٌث، وهو خطؤ من شٌخ الطبرانً أو من هشام بن خالد فإنه كان ٌجعل تنبٌه: ولع فً األوسط تصرٌح ب

والشوكانً  55ٕ/ ٖ« تفسٌر ابن كثٌر»توهما، راجع ذلن فً المٌزان، وانظر « حدثنا« »عن»ما رواه بمٌة ب 
ٔٙ15. 
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 سبب النزول:
عن عبد الرحمن بن عبد الماري، لال: سمعت عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، ٌمول: 

النحل، فمكثنا ساعة "كان إذا أنزل الوحً على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌسمع عند وجهه دوي كدوي 
فاستمبل المبلة ورفع ٌدٌه لال: اللهم زدنا وال تنمصنا، وأكرمنا وال تهنا، وأعطنا وال تحرمنا، 
وآثرنا وال تإثر علٌنا، وأرضنا وارض عنا، ثم لال: لمد أنزلت علٌنا عشر آٌات من ألامهن دخل 

 .(ٔ)" الجنة، ثم لرأ: }لَْد أَْفلََح اْلُمْإِمنُوَن{، إلى عشر آٌات
لال الطبري:ٌعنً: " لد أدرن الذٌن صّدلوا هللا ورسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، وألّروا بما جاءهم  

به من عند هللا، وعملوا بما دعاهم إلٌه مما سمى فً هذه اآلٌات، الخلود فً جنَّات ربهم وفازوا 
 .(ٕ)بطلبتهم لدٌه"

أي : لد فازوا وسُِعُدوا وَحَصلوا على الفبلح ، وهم المإمنون المتصفون  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)بهذه األوصاؾ"

 .(ٗ)"-عز وجل -ٌعنً سعد المصدلٌن بتوحٌد هللا لال مماتل:" 
 .(٘)لد سعد المإمنون، والسعداء أهل الجنة" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙ)لد فاز المإمنون وسعدوا ٌوم المٌامة" لال ابن عباس:" 
لال كعب: "لم ٌخلك هللا بٌده إال ثبلثة: خلك آدم بٌده، وكتب التوراة بٌده، لتادة،  عن 

وؼرس جنة عدن بٌده، ثم لال لها: تكلمً! فمالت: }لَْد أَْفلََح اْلُمْإِمنُوَن{، لما علمت فٌها من 
 .(2)الكرامة"

 
 المرآن

 [ٕ({ ]المإمنون : ٕ}الَِّذٌَن هُْم فًِ َصاَلتِِهْم َخاِشعُوَن )

 التفسٌر:
 الذٌن من صفاتهم أنهم فً صبلتهم خاشعون، تَْفُرغُ لها للوبهم، وتسكن جوارحهم.

 سبب النزول:
عن أبً هرٌرة، :"أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزل: }الَِّذٌَن  

 .(1)هُْم فًِ َصبلتِِهْم َخاِشعُوَن{"

                                                             

مال: أظنه ال إسناده ضعٌؾ: ٌونس بن سلٌم: لال أبو حاتم: لال أحمد بن حنبل: سؤلت عبد الرزاق عنه ف(ٔ)
شًء، ولال عثمان بن سعٌد الدارمً عن ٌحٌى بن معٌن: ما أعرفه ٌروي عنه ؼٌر عبد الرزاق، ولال النسابً: 

مخطوط[ والحدٌث أخرجه الترمذي فً  2ٙ٘ٔ/ ٖال أعرفه وذكره ابن حبان فً الثمات ]تهذٌب الكمال ج 
 ( .2ٖٖٔالتفسٌر )

المزي فً تحفة األشراؾ لوله: هذا منكر )انظر تحفة األشراؾ  والنسابً فً الصبلة فً )الكبرى( ونمل عنه
 ( .5ٖ٘ٓٔرلم 

( ولال 5ٕٖ/ ٕ( وصححه ووافمه الذهبً، وأخرجه فً موضع آخر )ٖ٘٘/ ٔوأخرجه الحاكم فً المستدرن )
 ( مختصرا.٘٘/ ٘الذهبً: سبل عبد الرزاق عن شٌخه فمال: ال أظنه شًء، وأخرجه البٌهمً فً الدالبل )

( وصححه الشٌخ أحمد شاكر فً تعلٌمه على المسند وفً تصحٌحه نظر وهللا ٖٗ/ ٔه أحمد فً مسنده )وأخرج
 .( لعبد الرزاق وعبد بن حمٌد وابن المنذر والعمٌلً والضٌاء فً المختارةٕ/ ٘أعلم، وزاد السٌوطً نسبته )

 .5ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٕٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٓ٘( ؾ ل ح ]أفلح[(:صٕٕمسابل نافع بن االزرق)) (ٙ)
 .5ٗٙ/1ٔاخرجه الطبري: (2)
( ولال: هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن لوال خبلؾ فٌه على 5ٖٖ/ ٕأخرجه الحاكم فً المستدرن )(1)

 ٌخرجاه.دمحم فمد لٌل عنه مرسبل ولم 
 ولال الذهبً: الصحٌح مرسل. أ. هـ.

 .( البن مردوٌه والحاكمٖ/ ٘وعزاه السٌوطً فً الدر )
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كان أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌرفعون أبصارهم فً الصبلة إلى ولال دمحم بن سٌرٌن:" 
السماء، حتى نزلت: }لَْد أَْفلََح اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن هُْم ِفً َصبلتِِهْم َخاِشعُوَن{ فمالوا: بعد ذلن 

 .(ٔ)برءوسهم هكذا"
من عن ٌمول: متواضعون، ٌعنً: إذا صلى لم ٌعرؾ من عن ٌمٌنه و لال مماتل:" 

 .(ٕ)"شماله
الذٌن هم فً َصبلتهم إذا لاموا فٌها خاشعون، وخشوعهم فٌها  لال الطبري:ٌمول: " 

 .(ٖ)تذللهم هلل فٌها بطاعته، ولٌامهم فٌها بما أمرهم بالمٌام به فٌها"
عن أبً عبٌدة أن عبد هللا بن مسعود :"كان إذا لام فً الصبلة خفض فٌها بصره، وٌدٌه  
 .(ٗ)وصوته"
 وفً المراد بالخشوع فً الصبلة خمسة ألوال:  

 أحدها: أنه النظر إلى موضع السجود.
عن أبً هرٌرة، :"أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزل: }الَِّذٌَن 

 .(2)، ولتادة(ٙ). وإلى هذا المعنى ذهب مسلم بن ٌسار(٘)هُْم فًِ َصبلتِِهْم َخاِشعُوَن{"
 .(1)الثانً: أنه ترن االلتفات فً الصبلة، وأن تلٌن كنفن للرجل المسلم، لاله علً بن أبً طالب

 .(ٔٔ)، والزهري(ٓٔ)، وإبراهٌم(5)الثالث: أنه السكون فً الصبلة، لاله مجاهد
ولال مجاهد: "كان أهل العلم ٌكرهون إذا لام الرجل فً صبلته أن ٌعبث بشًء من 

 .(ٕٔ)أو ٌهتم بشًء من أمر الدنٌا"هكذا ٌدٌه، أو ٌلتفت، 
  .(ٖٔ)الرابع: خاضعون ، وهو لول ابن عٌسى

 .(ٗٔ)الخامس: أنه الخوؾ، لاله الحسن
 .(٘ٔ)خابفون ساكنون" ولال ابن عباس:" 

 .(ٙٔ)الخشوع: الخوؾ الثابت فً الملب" لال الحسن:" 
 .(2ٔ)كان خشوعهم فً للوبهم، فؽضوا بذلن البصر وخفضوا به الجناح" لال الحسن:"

}َوَخَشَعِت  لال الزجاج:" أصل الخشوع فً اللؽة: الخضوع والتواضع، ودلٌل ذلن لوله: 
ْحَمِن فَبَل تَْسَمُع إِالَّ َهْمًسا{ ]طه :   .(1ٔ)["1ٓٔاأْلَْصَواُت ِللرَّ

ٌكن هللا تعالى ذكره دل على أن مراده الخشوع: التذلل والخضوع، ولم  لال الطبري:"
من ذلن معنى دون معنى فً عمل وال خبر، فكان معلوما أن معنى مراده من ذلن العموم، 

                                                             

 .5/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٖ/ٔأخرجه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٗ)
 سبك تخرٌجه فً سبب نزول اآلٌة (٘)
. 
 .ٕٙ٘/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .ٕٙ٘/ٖانظر: زاد المسٌر: (2)
 .5/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٖ/ٔ، وأخرجه عنه اٌضا ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:5/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٖ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕٔ)
 .٘ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕٖ/ٔأخرجه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٙٔ)
 .5-5/1ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .ٙ/ٗمعانً المرآن: (1ٔ)
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وتؤوٌل الكبلم على ذلن أنه: والذٌن هم فً صبلتهم متذللون هلل بإدامة ما ألزمهم من فرضه 
طرافه، وشؽله بفرضه وتركه وعبادته، وإذا تذلل هلل فٌها العبد رإٌت ذلة خضوعه فً سكون أ

 .(ٔ)"ما أمر بتركه فٌها
غ للبه لها ، واشتؽل بها عما « الخشوع» لال ابن كثٌر:"  فً الصبلة إنما ٌحصل بمن فَرَّ

ة عٌن ، كما لال النبً صلى هللا علٌه  عداها ، وآثرها على ؼٌرها ، وحٌنبذ تكون راحة له ولُرَّ
ٌب والنساء :»وسلم  ًَّ الّطِ  .(ٖ)"(ٕ)«، وجعلت لرة عٌنً فً الصبلةُحّبَِب إل

عن سالم ابن أبً الجعد ، أن دمحم بن الحنفٌة لال : "دخلت مع أبً على صهر لنا من  
األنصار ، فَحَضرت الصبلة ، فمال : ٌا جارٌة ، ابتنً بَوُضوء لعلً أصلً فؤسترٌح. فرآنا 

 .(ٗ)ٌمول : "لم ٌا ببلل ، فؤرحنا بالصبلة"أنكرنا علٌه ذلن، فمال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 المرآن
 [ٖ({ ]المإمنون : ٖ}َوالَِّذٌَن هُْم َعِن اللَّْؽِو ُمْعِرُضوَن )

 التفسٌر:
 والذٌن هم تاركون لكل ما ال خٌر فٌه من األلوال واألفعال.

 .(٘)لال الطبري: ٌمول:" والذٌن هم عن الباطل وما ٌكرهه هللا من خلمه معرضون" 
والمعاصً  -كما لاله بعضهم  -أي : عن الباطل ، وهو ٌشمل : الشرن  ال ابن كثٌر:"ل 

وا ِباللَّْؽِو  -كما لاله آخرون  - وما ال فابدة فٌه من األلوال واألفعال ، كما لال تعالى : } َوإِذَا َمرُّ
وا ِكَراًما { ]الفرلان :   .(ٙ)["2َٕمرُّ

وإذا كانوا معرضٌن عن اللؽو، فإعراضهم عن المحرم من باب أولى  لال السعدي:" 
كان مالكا ألمره، كما لال النبً صلى هللا  -إال فً الخٌر-وأحرى، وإذا ملن العبد لسانه وخزنه 

أال أخبرن بمبلن ذلن كله؟ " للت: بلى ٌا "»علٌه وسلم لمعاذ بن جبل حٌن وصاه بوصاٌا لال: 
، فالمإمنون من صفاتهم الحمٌدة، كؾ (2)«"كؾ علٌن هذا»نفسه ولال: رسول هللا، فؤخذ بلسان 

 .(1)ألسنتهم عن اللؽو والمحرمات"
 هنا، ألوال:« اللؽو»وفً معنى  

 .(ٓٔ)، والسدي(5)أحدها : أن اللؽو الباطل ، لاله ابن عباس
 .(ٔٔ)الثانً : أنه الكذب، حكاه ٌحٌى بن سبلم

 .(ٕٔ)عن ابن عباس الثالث : أنه الشرن باهلل. رواه عطاء
 .(ٖٔ)الرابع : أنه الحلؾ ، لاله الكلبً

                                                             

 .5/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .(2ٔٔٙوسنن النسابً )( 1ٕٔ/ٖالمسند )(ٕ)
 .ٔٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .(2ٖٔ/٘المسند )(ٗ)
 .ٓٔ-5/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
، رلم ٔٔ/٘( ، والترمذى )5ٕٕٙٓ، رلم ٖٕٔ/٘( ، وأحمد )ٓٙ٘، رلم 2ٙأخرجه الطٌالسى )ص (2)

( ، ولال: 1ٖٗ٘، رلم 2ٗٗ/ٕوالحاكم )( ، 52ٖٖ، رلم ٖٗٔٔ/ٕ( ، ولال: حسن صحٌح. وابن ماجه )ٕٙٔٙ
، رلم ٖٗٔ/ٕٓ( ، والطبرانى )ٕٕ٘ٗ، رلم ٖٔ/ٗصحٌح على شرط الشٌخٌن. والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )

ٕ5ٕ). 
 .2ٗ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖٖ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٓٔ)
 .ٙٗ/ٗ، وحكاه الماوردي عن ابن عباس، انظر: النكت والعٌون:5ٖٖ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٖانظر: التفسٌر الوسٌط للواحدي: (ٕٔ)
 .ٙٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
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 .(ٔ)الخامس : أنه الشتم ألن كفار مكة كانوا ٌشتمون المسلمٌن فهو عن اإِلجابة ، لاله مماتل
ٌعنً اللؽو: الشتم واألذى إذا سمعوه من كفار مكة إلسبلمهم، وفٌهم نزلت  لال مماتل:" 

وا ِكَراًما{ ]الفرلان :  وا بِاللَّْؽِو َمرُّ  .(ٕ)"[، ٌعنً: معرضٌن عنه2ٕ}َمرُّ
وهذا لول حسن; ألن هللا تعالى لال: }وإذا مروا باللؽو مروا كراما{ أي:  لال السمعانً:"

 .(ٖ)موا أنفسهم عن الدخول فٌه"إذا سمعوا الكبلم المبٌح أكر
 .(ٗ)السادس : أنها المعاصً كلها ، لاله الحسن

لال الزجاج:" اللؽو: كل لعب وهزل، وكل معصٌة فمطرحة ملؽاة، وهم الذٌن لد شؽلهم  
 .(٘)الجد فٌما أمرهم هللا به عن اللؽو"

 .(ٙ)لال ابن لتٌبة:" }اللؽو{: باطل الكبلم والمزاح" 
 .(2)هو الكبلم الذي ال خٌر فٌه وال فابدة" لال السعدي:" 
 

 المرآن
َكاِة فَاِعلُوَن )  [ٗ({ ]المإمنون : ٗ}َوالَِّذٌَن هُْم ِللزَّ

 التفسٌر:
رون لنفوسهم وأموالهم بؤداء زكاة أموالهم على اختبلؾ أجناسها.  والذٌن هم ُمَطّهِ

 .(1)لال ٌحٌى:" ٌإدون الزكاة المفروضة" 
 .(5)والذٌن هم لزكاة أموالهم التً فرضها هللا علٌهم فٌها مإّدون"لال الطبري: ٌمول:" 
أي: مإدون لزكاة أموالهم، على اختبلؾ أجناس األموال، مزكٌن ألنفسهم  لال السعدي:" 

من أدناس األخبلق ومساوئ األعمال التً تزكو النفس بتركها وتجنبها، فؤحسنوا فً عبادة 
 .(ٓٔ)نوا إلى خلمه بؤداء الزكاة"الخالك، فً الخشوع فً الصبلة، وأحس

 .(ٔٔ)معنى :}فاعلون{، مإتون" لال الزجاج:" 
 :(ٕٔ)وذكر األزهري فً تفسٌر اآلٌة، لوالن 

 أحدهما: معناه: الذٌن هم للعمل الصالح عاملون.
 .الذٌن هم للزكاة مإتون زكاة األموال، والمعنى:،: «الزكاة»الثانً: أن 

زكاة األموال، مع أن هذه  -هاهنا–األكثرون على أن المراد بالزكاة  لال ابن كثٌر:" 
اآلٌة مكٌة ، وإنما فرضت الزكاة بالمدٌنة فً سنة اثنتٌن من الهجرة. والظاهر أن التً فرضت 
بالمدٌنة إنما هً ذات النََّصب والممادٌر الخاصة ، وإال فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبًا بمكة 

 [.ٔٗٔى فً سورة األنعام ، وهً مكٌة : } َوآتُوا َحمَّهُ ٌَْوَم َحَصاِدِه { ]األنعام : ، كما لال تعال
ولد ٌحتمل أن ٌكون المراد بالزكاة هاهنا : زكاة النفس من الشرن والدنس ، كموله : } لَْد أَْفلََح 

ٌٌْل ِلْلُمْشِرِكٌَن. الَِّذٌَن ال [ ، وكموله : } وَ ٓٔ،  5َمْن َزكَّاَها. َولَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها { ]الشمس :  َو
َكاةَ { ]فصلت :   [ ، على أحد المولٌن فً تفسٌرها.2،  ٌُْٙإتُوَن الزَّ

                                                             

 .ٕ٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .5ٕٙؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .2ٗ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .5ٖٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .الزاهر باب )زكاة الفطر( .5ٙٓٔ/ٖانظر: تفسٌر اإلمام الشافعً: (ٕٔ)
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ولد ٌحتمل أن ٌكون كبل األمرٌن مرادا ، وهو زكاة النفوس وزكاة األموال ; فإنه من 
 .(ٔ)جملة زكاة النفوس ، والمإمن الكامل هو الذي ٌتعاطى هذا وهذا ، وهللا أعلم"

 
 المرآن

 [٘({ ]المإمنون : ٘}َوالَِّذٌَن هُْم ِلفُُروِجِهْم َحافِظُوَن )
 التفسٌر:

م هللا من الزنى واللواط وكل الفواحش.  والذٌن هم لفروجهم حافظون مما حرَّ
 .(ٕ)لال ٌحٌى:" من الزنا" 
 .(ٖ)أي: حفظون فروجهم عن المعاصً" لال الزجاج:" 

فروجهم من الحرام ، فبل ٌمعون فٌما نهاهم هللا عنه من  لال ابن كثٌر:"والذٌن لد حفظوا
 .(ٗ)زنا أو لواط "

ابتؽاء نسل ٌموم بحك هللا، وٌمال ذلن إذا كان ممصوده التعفؾ والتصاون  لال المشٌري:"
 .(٘)عن مخالفات اإلثم"

 
 المرآن

ٌَْمانُُهْم فَِإنَُّهْم ؼَ   [ٙ({ ]المإمنون : ٌُْٙر َملُوِمٌَن )}إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَ
 التفسٌر:

إال على زوجاتهم أو ما ملكت أٌمانهم من اإلماء، فبل لوم علٌهم وال حرج فً جماعهن 
 واالستمتاع بهن; ألن هللا تعالى أحلَّهن.

ٌَْمانُُهْم{ ]المإمنون :   هم حافظون  [، أي:"ٙلوله تعالى:}إِالَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَ

 .(ٙ)لفروجهم فً جمٌع األحوال إِال من زوجاتهم وإِمابهم المملوكات"
 .(2)لال ابن عباس:" ٌمول: رضً هللا لهم إتٌانهم أزواجهم، وما ملكت أٌمانهم" 

لال ابن كثٌر:أي:" وال ٌمربون سوى أزواجهم التً أحلها هللا لهم ، وما ملكت أٌمانهم 
 .(1)من السراري"

فإنهم ال ٌبلمون على ما أحل لهم من تزوج أربع، ومن ملن الٌمٌن،  الزجاج:"لال  
 .(5)والمعنى أنهم ٌبلمون على ما سوى أزواجهم وملن أٌمانهم"

لال ٌحٌى:" إن شاء تزوج واحدة، وإن شاء تزوج اثنتٌن، وإن شاء ثبلثا، وإن شاء  
 .(ٓٔ)أربعا، ال ٌحل له ما فوق ذلن، ٌطؤ بملن ٌمٌنه كم شاء"

ما ملكت األٌمان فلم ٌحد فٌهم حدا ٌنتهً إلٌه،  -عز وجل  -لال الشافعً:" فؤطلك هللا  
فللرجل أن ٌتسرى كم شاء، وال اختبلؾ علمته بٌن أحد فً هذا، وانتهى ما أحل هللا بالنكاح إلى 

 .(ٔٔ)أربع"
ٌُْر َملُوِمٌَن{ ]المإمنون :    .(ٕٔ)مإاخذٌن" [، أي:" فإنهم ؼٌرٙلوله تعالى:}فَإِنَُّهْم َؼ

                                                             

 .ٕٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٙ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘)
 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٙ/ٗمعانً المرآن: (5)
 .5ٖٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .55ٓٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔٔ)
 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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لال ٌحٌى:" فً أزواجهم أو ما ملكت أٌمانهم، ال لوم علٌهم فً ذلن، أي ال إثم  
 .(ٔ)علٌهم"

 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" ومن تعاطى ما أحله هللا له فبل لوم علٌه وال حرج "
ٌمول: فإن من لم ٌحفظ فرجه عن زوجه، وملن ٌمٌنه، وحفظه عن ؼٌره  لال الطبري:" 

 .(ٖ)من الخلك، فإنه ؼٌر ُمَوبَّخٍ على ذلن، وال مذموٍم، وال هو بفعله ذلن راكب ذنبا ٌبلم علٌه"
 

 المرآن
 [6({ ]المإمنون : 6}فََمِن اْبتَؽَى َوَراَء ذَِلَن فَؤُولَئَِن هُُم اْلعَاُدوَن )

 التفسٌر:
ض نفسه فمن  طلب التمتع بؽٌر زوجته أو أَمتِه فهو من المجاوزٌن الحبلل إلى الحرام، ولد عرَّ

 لعماب هللا وسخطه.
[، أي:" فمن طلب ؼٌر الزوجات 2لوله تعالى:}فََمِن اْبتَؽَى َوَراَء ذَِلَن{ ]المإمنون :  

 .(ٗ)والمملوكات"
 .(٘)لال مماتل:" ٌمول: فمن ابتؽى الفواحش بعد الحبلل" 

 .(ٙ)لال ٌحٌى:" وراء أزواجه أو ما ملكت ٌمٌنه"
 .(2)لال ابن كثٌر:" أي : ؼٌر األزواج واإلماء"

 .(1)ٌمول: فمن التمس لفرجه َمنَكًحا سوى زوجته، وملن ٌمٌنه" لال الطبري:"
[، أي:"فؤولبن هم المعتدون المجاوزون 2لوله تعالى:}فَؤُولَبَِن هُُم اْلعَاُدوَن{ ]المإمنون :  

 .(5)فً البؽً والفساد" احدَّ 
 .(ٓٔ)لال مماتل:" فهو معتد" 

 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:" أي: المعتدون"
ٌمول: فهم العادون حدود هللا، المجاوزون ما أحل هللا لهم إلى ما َحّرم  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)علٌهم"

 .(ٖٔ)لال ٌحٌى:" الزناة، تعدوا الحبلل إلى الحرام"
 .(ٗٔ)"}فَؤُولَبَِن هُُم اْلَعاُدوَن{، لال: الذٌن ٌتعّدون الحبلل إلى الحرام"لوله: عن ابن زٌد، 

 .(٘ٔ)من زنى فهو عاد" لال ابو عبدالرحمن:"
لال ابن عباس:" نهاهم هللا نهٌا شدٌدا، فمال: }فََمِن اْبتََؽى َوَراَء ذَِلَن فَؤُولَبَِن هُُم اْلَعاُدوَن{، 

 .(ٙٔ)فسمى الزانً من العادٌن"

                                                             

 .5ٖٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٕٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٖٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٕٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 . ٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري:(1)
 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .ٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٔٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
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 المرآن

 [5({ ]المإمنون : 5}َوالَِّذٌَن هُْم ِْلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراعُوَن )
 التفسٌر:

 والذٌن هم حافظون لكل ما اإتمنوا علٌه، موفُّون بكل عهودهم.
 .(ٔ)"ٌمول: ٌحافظون على أداء األمانة ووفاء العهد لال مماتل:" 
 .(ٕ)لال ٌحٌى:" ٌإدون األمانة وٌوفون بالعهد" 
لال الطبري:ٌمول:" }َوالَِّذٌَن هُْم ألَمانَاتِِهْم{ التً ابتمنوا علٌها }َوَعْهِدِهْم{ وهو عمودهم  

 .(ٖ)التً عالدوا الناس }َراعُوَن{، ٌمول: حافظون ال ٌضٌعون، ولكنهم ٌوفون بذلن كله"
 أي: ٌرعون العهد واألمانة وٌحافظون علٌها. وكل محافظ على شًء فهو لال الزجاج:" 

 .(ٗ)مراع له. واإلمام راع لرعٌته"
لال ابن كثٌر:" أي : إذا اإتمنوا لم ٌخونوا ، بل ٌإدونها إلى أهلها ، وإذا عاهدوا أو 

آٌة المنافك ثبلث : إذا »عالدوا أوفوا بذلن ، ال كصفات المنافمٌن الذٌن لال فٌهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(ٙ)"(٘)«ذا اإتمن خانَحدَّث كذب ، وإذا وعد أخلؾ ، وإ

باطنها أمانة النفس، ألنها سر هللا عند عباده، ٌسارهم بمعلومه  ولال سهل بن عبدهللا:"
فٌها خواطرا وهمما، وٌسارونه باالفتمار واللجؤ إلٌه، فإذا سكن الملب إلى ما خطر علٌه من 
وسوسة العبد وبؤدنى شًء ظهر إلى الصدر، ومن الصدر إلى الجسد، فٌكون لد خان فً أمانة 

 .(2)هللا، وعهده واإلٌمان"
 .(1)، على الواحدة«ألمانَتِِهم»أ ذلن ابن كثٌر: ولر

 

 المرآن
 [5({ ]المإمنون : 5}َوالَِّذٌَن هُْم َعلَى َصلََواتِِهْم ٌَُحافِظُوَن )

 التفسٌر:
والذٌن هم ٌداومون على أداء صبلتهم فً أولاتها على هٌبتها المشروعة، الواردة عن النبً 

 ملسو هيلع هللا ىلص.
 .(5)صبٌح:" ألام الصبلة لولتها"لال مسلم بن  
 .(ٓٔ)لال مسروق:" على مٌماتها" 
 .(ٔٔ)"على الموالٌت لال مماتل:" 
لال الطبري:" ٌمول: والذٌن هم على أولات صبلتهم ٌحافظون، فبل ٌضٌعونها وال  

 .(ٕٔ)ٌشتؽلون عنها حتى تفوتهم، ولكنهم ٌراعونها حتى ٌإدوها فٌها"
َصلََواتِِهْم ٌَُحافِظُوَن{، لال: دابمون، لال: ٌعنً بها وروي عن إبراهٌم: "}َعلَى  
 .(ٔ)المكتوبة"

                                                             

 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5ٖٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٕ/٘معانً المرآن: (ٗ)
 .(1ٓٔ، 2ٓٔ( ، ومسلم )اإلٌمان / 2ٗ5ٕ، 1ٕٕٙرواه البخاري )(٘)
 .ٖٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .21ٔتفسٌر التستري: (2)
 .ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٔ-ٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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لال ابن كثٌر:" أي : ٌواظبون علٌها فً موالٌتها.. ولد افتتح هللا ذكر هذه الصفات 
 .(ٕ)الحمٌدة بالصبلة ، واختتمها بالصبلة ، فدل على أفضلٌتها"

ولن تحصوا ، واعلموا أن خٌر أعمالكم الصبلة ،  استمٌموا»كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  
 .(ٖ)«وال ٌحافظ على الوضوء إال مإمن

سؤلت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فملت : ٌا رسول هللا ، أّي العمل أحب إلى هللا ؟ لال : :»لال ابن مسعود  
: "الجهاد فً سبٌل "الصبلة على ولتها". للت : ثم أّي ؟ لال : "بِرُّ الوالدٌن". للت : ثم أي ؟ لال

 .(ٗ)«هللا
 

 المرآن
 [ٓٔ({ ]المإمنون : ٓٔ}أُولَئَِن هُُم اْلَواِرثُوَن )

 التفسٌر:
 هإالء المإمنون هم الوارثون الجنة.

لال الطبري:" ٌمول: هإالء الذٌن هذه صفتهم فً الدنٌا، هم الوارثون ٌوم المٌامة منازل  
 .(٘)أهل النار من الجنة"

فالمإمنون ٌرثون منازل الكفار ; ألنهم كلهم خلموا لعبادة هللا تعالى، فلما  لال ابن كثٌر:" 
أحرَز  -لام هإالء المإمنون بما وجب علٌهم من العبادة ، وتَرَن أولبن ما أمُروا به مما ُخلموا له 

هإالء نصٌب أولبن لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل ، بل أبلػ من هذا أًٌضا ، وهو ما ثبت فً 
مسلم ، عن أبً بُرَدةَ ، عن أبٌه ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ٌجًء ٌوم المٌامة ناس من صحٌح 

 .(ٙ)«المسلمٌن بذنوب أمثال الجبال ، فٌؽفرها هللا لهم ، وٌَضعُها على الٌهود والنصارى
لكل مسلم ٌهودًٌّا أو  إذا كان ٌوم المٌامة َدفََع هللا»وفً لفظ له : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

نصرانًٌّا ، فٌمال: هذا فََكاكَُن من النار". فاستحلؾ عُمر بن عبد العزٌز أبا بُرَدةَ باهلل الذي ال إله 
 .(1)"(2)«إال هو ، ثبلث مرات ، أن أباه َحدَّثه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لال : فحلؾ له

ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما منكم من أحد إال وله عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : "ل 
منزالن : منزل فً الجنة ومنزل فً النار ، فإن مات فدخل النار َورَث أهل الجنة منزله ، فذلن 

 .(5)لوله : } أُوَلبَِن هُُم اْلَواِرثُوَن {"
 

 المرآن

                                                                                                                                                                               

 .ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
( من طرٌك سفٌان عن منصور عن ابن أبً 22ٕجاء من حدٌث ثوبان : رواه ابن ماجه فً السنن برلم )(ٖ)

( 21ٕحدٌث عبد هللا بن عمرو بن العاص : رواه ابن ماجه فً السنن برلم )الجعد عنه به وفٌه انمطاع. ومن 
من طرٌك المعتمر عن لٌث عن مجاهد عنه به ، ولٌث بن أبً سلٌم ضعٌؾ. ومن حدٌث أبً أمامة : رواه ابن 

( من طرٌك إسحاق بن أسٌد عن أبً حفص الدمشمً عنه به ، وضعفه البوصٌري 25ٕماجه فً السنن برلم )
 .زوابدفً ال

(، ولال: 11ٔ/ٔورواه الحاكم فً المستدرن )، (1٘( وصحٌح مسلم برلم )52ٓ٘صحٌح البخاري برلم )(ٗ)
"فمد صحت هذه اللفظة باتفاق الثمتٌن بندار بن بشار ، والحسن بن مكرم على رواٌتهما عن عثمان بن عمرو ، 

 وهو صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه".
 .ٕٔ-ٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .(2ٙ2ٕ( صحٌح مسلم برلم )(ٙ)
 .(2ٙ2ٕصحٌح مسلم برلم )(2)
 .٘ٙٗ-ٗٙٗ/٘تفسٌرا بن كثٌر: (1)
( عن أبً بكر ٖٔٗٗرواه ابن ماجه فً السنن برلم )، وٗٙٗ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (5)

( : "هذا إسناد 2ٕٖ/ٖالزوابد )بن أبً شٌبة وأحمد بن سنان ، كبلهما عن أبً معاوٌة به. ولال البوصٌري فً 
 .صحٌح على شرط الشٌخٌن"
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 [ٔٔ({ ]المإمنون : ٔٔ) }الَِّذٌَن ٌَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس هُْم فٌَِها َخاِلُدونَ 
 التفسٌر:

الذٌن ٌرثون أعلى منازل الجنة وأوسطها، وهً أفضلها منزالً، هم فٌها خالدون، ال ٌنمطع 
 نعٌمهم وال ٌزول.

ٌَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس{ ]المإمنون :   [، أي:" الذٌن ٌرثون أعلى منازل ٔٔلوله تعالى:}الَِّذٌَن 
 .(ٔ)"الجنة وأوسطها، وهً أفضلها منزالً 

 ، ألوال:«اْلِفْرَدْوِس »وفً تفسٌر:
 . (ٕ)، لاله لتادةأفضل الجنة وأوسطها «:الفردوس»أحدها : أن 

 .(ٖ)الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها" لال لتادة:" 
 .(ٗ)وعن أبً أمامة الباهلً، لال: " الفردوس: هً سرة الجنة "

. رواه سمرة بن جندب هً أوسطها وأحسنهاربوة الجنة العلٌا التً «: الفردوس»أن الثانً : 
 .(٘)مرفوعا

عن عبادة بن الصامت، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " الجنة مبة درجة، ما بٌن كل درجتٌن 
مسٌرة عام والفردوس أعبلها درجة، ومنها األنهار األربعة، والفردوس من فولها، فإذا سؤلتم هللا 

 .(ٙ)فاسؤلوه الفردوس"
رٌرة رضً هللا عنه ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إذا سؤلتم هللا الجنة فاسؤلوه أبً هعن  

 .(2)الفردوس ، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ، ومنه تفجر أنهار الجنة ، وفوله عرش الرحمن"
كل درجتٌن  عن معاذ بن جبل، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال " إن فً الجنة مبة درجة، ما بٌن

كما بٌن السماء واألرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفولها عرش الرحمن، ومنها تفجر 
 .(1)أنهار الجنه، فإذا سؤلتم هللا فسلوه الفردوس"

لٌس فً الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، وفٌها اآلمرون بالمعروؾ،  ولال كعب:" 
 .(5)والناهون عن المنكر"

 .(ٓٔ)باللؽة الرومٌة ، لاله مجاهد «البستان»الثالث : أنه 
 .(ٔٔ)"ٌعنى البستان علٌه الحٌطان، بالرومٌة ولال مماتل:" 

 .(ٕٔ)، لاله الزجاجٌجمع كل ما ٌكون فً البساتٌنالذي  «البستان»الرابع : أنه 
 .(ٖٔ)الذي فٌه األعناب ، لاله كعب «البستان»الخامس : أنه 

ولال بعض السلؾ : ال ٌسمى البستان فردوًسا إال إذا كان فٌه عنب ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)فاهلل أعلم"
[، أي:" هم فٌها خالدون، ال ٌنمطع نعٌمهم ٔٔلوله تعالى:}هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]المإمنون :  

 .(ٔ)وال ٌزول"

                                                             

 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٔ٘ٗتفسٌر مجاهد: (ٗ)
 .5ٖٖٕ/2(:صٖٙٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .(2ٕٖٗ) ( ،25ٕٓالبخاري فً صحٌحه برلم )(2)
 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .٘ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)"ٌعنى: فى الجنة ال ٌموتون لال مماتل:" 
ذٌن ٌرثون الفردوس خالدون، ٌعنً ماكثون فٌها أبًدا، ال ٌمول: هإالء ال لال الطبري:" 

 .(ٖ)ٌتحّولون عنها"
 [:ٔٔ-ٔفوابد اآلٌات:]

 وجوب الخشوع فً الصبلة. -ٔ
تحرٌم نكاح المتعة ألن المتمتع منها لٌست زوجة ألنها ال ترث وال تورث بخبلؾ الزوجة  -ٕ

المتعة هو النكاح إلى أجل معٌن لد  فإنها لها الربع والثمن، ولزوجها النصؾ والربع، ألن نكاح
 ٌكون شهراً أو أكثر أو ألل.

تحرٌم العادة السرٌة وهً نكاح الٌد وسحاق المرأة ألن ذلن لٌس بنكاح زوجة وال جارٌة  -ٖ
 مملوكة.

وجوب أداء الزكاة ووجوب حفظ األمانات ووجوب الوفاء بالعهود ووجوب المحافظة على  -ٗ
 الصلوات.

التوارث بٌن أهل الجنة وأهل النار فؤهل الجنة ٌرثون منازل أهل النار وأهل تمرٌر حكم  -٘
 النار ٌرثون منازل أهل الجنة اللهم اجعلنا من الوارثٌن الذٌن ٌرثون الفردوس.

 المرآن
ْنَساَن ِمْن ساَُللٍَة ِمْن ِطٌٍن )  [ٕٔ({ ]المإمنون : ٕٔ}َولَمَْد َخلَْمنَا اإْلِ

 التفسٌر:
 من طٌن مؤخوذ من جمٌع األرض. ولمد خلمنا آدم

 .(ٗ):" ٌعنً: ولد آدم"لال الزجاج 
 وفً تفسٌر اآلٌة لوالن: 

 .(٘)أحدهما : آدم استل من طٌن، وهذا لول لتادة
 .(ٙ)استّل آدم من طٌن، وُخلمت ذّرٌته من ماء مهٌن" لال لتادة:" 
السبللة : النطفة تنسل من الرجل، وكان بدء ذلن من طٌن، خلك هللا آدم من  لال ٌحٌى:" 

 .(2)طٌن، ثم جعل نسله بعد من سبللة من ماء مهٌن، ضعٌؾ، ٌعنً: النطفة"
السبللة: هً المستلة من كّل تربة، ولذلن كان آدم خلك من تربة أخذت  لال الطبري:" 

 .(1)من أدٌم األرض"
 .(5)النه اْستَُل من لِبَل ربه" لال الماوردي:" ولٌل : 

الثانً : أن المعنً به: كل إنسان، ألنه ٌرجع إلى آدم الذي خلك من سبللة من طٌن ، لاله ابن 
 . (ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)عباس

 .(ٕٔ)عن ابن عباس: "}ِمْن سُبللٍَة ِمْن ِطٌٍن{، لال: صفوة الماء" 
ًّ آدم" لال مجاهد:"   .(ٖٔ)من من

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٖٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سلٌمان: (2)
 .ٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٔ-ٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .٘ٔ-ٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٔ)ٌسل من الظهر سبل" ولال عكرمة: "هو الماء 
وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب لول من لال: معناه: ولمد خلمنا ابن آدم  لال الطبري:" 

من سُبللة آدم، وهً صفة مابه، وآدم هو الطٌن; ألنه ُخلك منه، وإنما للنا ذلن أولى التؤوٌلٌن 
ِكٌٍن{ على أن ذلن كذلن; ألنه معلوم أنه لم ٌصر باآلٌة; لداللة لوله: }ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فًِ لََراٍر مَ 

فً لرار مكٌن إال بعد خلمه فً صلب الفحل، ومن بعد تحّوله من صلبه صار فً لرار مكٌن; 
والعرب تسمً ولد الرجل ونطفته: سلٌله وسبللته. ألنهما مسلوالن منه، ومن السُّبللة لول 

 :(ٕ)بعضهم
 َحَملْت بِِه َعْضَب األِدٌِم َؼَضنفًرا ... سُبللَةَ فَرجٍ كان ؼٌَر َحِصٌن 

 :(ٖ)ولول اآلخر
 َوَهْل كُْنُت إال ُمْهَرةً َعَربٌَِّةً ... سُبللَةَ أْفراٍس تَجللها بَْؽُل 

فمن لال: سبللة جمعها سبلالت، وربما جمعوها سبلبل، ولٌس بالكثٌر. ألن السبلبل 
 :(ٗ)ه لول بعضهمجمع للسلٌل، ومن

 إذا أُْنتَِجْت ِمْنها الَمهاَرى تَشابََهْت ... َعلى المَْود إال باألنُوِؾ َسبلبلُه
 :(٘)ولول الراجز

 .(ٙ)"ٌَْمِذْفَن فًِ أْسبلبِها بالسَّبلبِل
. وحكً (2)""السبللة: إذا عصر الطٌن انسل الطٌن والماء من بٌن أصابعه لال مماتل:" 

 .(1)عن الكلبً نحوه
لال أهل اللؽة: السبللة صفوة الماء المسلول من الصلب، ولوله: }من  لال السمعاتً:" 

 .(5)طٌن{ الطٌن ها هنا هو آدم، وعلٌه األكثرون، والمراد من اإلنسان ولده"
الملٌل فٌما ٌنسل. وكل مبنى على فعالة، ٌراد به الملٌل، فمن «: سبللة»الـ" لال الزجاج 

 .(ٓٔ)مبلمة. فعلى هذا لٌاسه "ذلن الفضالة والنخالة وال
بناء للملة « فعالة»لال الزمخشري:" السبللة: الخبلصة، ألنها تسل من بٌن الكدر، و  

 .(ٔٔ)كالمبلمة والممامة"

                                                             

 .1ٕ٘/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .البٌت لحسان بن ثابت )اللسان: سلل((ٕ)
 .البٌت لهند بنت النعمان )اللسان: سلل( . ورواٌته: "وما هند إال مهرة".(ٖ)
 ، ولم الؾ علٌه.٘ٔ/5ٔالبٌت من شواهد الطبري فً التفسٌر: (ٗ)
كذا ورد هذا الشطر فً األصول محرًفا وحسبه المإلؾ من الرجز، وٌلوح لً أن هذا جزء من بٌت للنابؽة (٘)

الذبٌانً نسخه بعض النساخ فً بعض الكتب، ولم ٌفطن له المإلؾ. وبٌت النابؽة من البحر الطوٌل، وهو من 
ٌصؾ الخٌل فً ولعة عمرو بن الحارث األصؽر الؽسانً ببنً مرة بن عوؾ بن سعد بن ذبٌان، لال لصٌدة له 

 فٌها: َولَْد ِخْفُت حتى َما تَِزٌُد َمَخافَِتً ... َعلى َوِعٍل فًِ ِذي الَمَطاَرةِ َعالِلِ 
ٌَْن َحاٍؾ َونَ ٌْنَا َب ٌَاُدهُ ... ٌُمَْدَن إَِل  اِعلِ َمَخافَةَ َعْمٍرو أَْن تَكُوَن ِج

 إِذَا اْستَْعَجلُوَها َعْن َسِجٌَِّة َمْشٌَِها ... تَتَلَُّع فًِ أَْعنَالَِها بِالَجَحاِفلِ 
طُ فًِ أْسبلبَِها َكاْلَوَصابِلِ   َوٌَْمِذْفَن بِاألَْوالِد ِفً كُّلِ َمْنِزٍل ... تََشحَّ

سبلبل جمع السبللة، ألنها لم تذكر وهذا البٌت األخٌر هو محل الشاهد فً بحثنا ولٌس فٌه شاهد للمإلؾ على ال
فً البٌت وال فً المصٌدة كلها. وأصل تشحط: تتشحط، أي تضطرب ٌرٌد أوالد الخٌل. والسلى: الجلدة التً 
ٌكون فٌها الولد من اإلنسان أو الحٌوان إذا ولد. الوصابل الثٌاب الحمر المخططة. والمراد أن األسبلب كانت 

( ومختار الشعر الجاهلً 2ٔ: ٔ)اللسان: شحط( وفً المخصص. البن سٌده ) موشحة بالدم، وانظر البٌت فً
 .(ٕٔٔبشرح مصطفى السما )طبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده بالماهرة ص 

 .ٙٔ-٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٙٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .1/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .21ٔ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
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لال الواحدي:" السبللة: ما ٌسل من الشًء، أي ٌنزع وٌستخرج، ٌمال للنطفة سبللة،  
جنس ٌمع على الجمٌع، ولوله:}من طٌن{، وللولد سلٌل، والمراد باإلنسان ولد آدم، وهو اسم ال

 .(ٔ)إنما تولدت من طٌن خلك آدم"«: السبللة»ٌعنً: طٌن آدم، و
 

 المرآن
 [ٖٔ({ ]المإمنون : ٖٔ}ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فًِ لََراٍر َمِكٌٍن )

 التفسٌر:
متمكنة فً أرحام ثم خلمنا بنٌه متناسلٌن ِمن نطفة: هً منً الرجال تخرج من أصبلبهم، فتستمر 

 النساء.
ٌّاً ٖٔلوله تعالى:}ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفًَة{ ]المإمنون :   [، أي:" ثم جعلنا ذرٌة آدم وبنٌه من

 .(ٕ)ٌنطؾ من أصبلب الرجال"
 .(ٖ)ٌعنى: ذرٌة آدم" لال مماتل:" 
 .(ٗ)هذا الضمٌر عابد على جنس اإلنسان" لال ابن كثٌر:" 
تمع فً اللؽة على للٌل الماء وعلى كثٌره، وهً هنا لمنً «: النطفة» لال ابن عطٌة:" 
 .(٘)ابن آدم"
 .(ٙ)[، أي:" فً مستمر متمكن هو الرحم"ٖٔلوله تعالى:}فًِ لََراٍر َمِكٌٍن{ ]المإمنون :  
 .(2)ٌعنً: الرحم، تمكن النطفة فً الرحم" لال مماتل:" 
 .(1)أي: فً مكان استمر فٌه" لال السمعاتً:" 
 .(5)ٌعنً : الرحُم ُمعَد لذلن مهٌؤ له" لال ابن كثٌر:" 
لال الواحدي:" ٌعنً: الرحم، مكن فٌه الماء بؤن هٌا الستمراره فٌه إلى بلوغ أمده الذي  

 .(ٓٔ)جعل له"
المرار: المستمر، والمراد الرحم. وصفت بالمكانة التً هً صفة  لال الزمخشري:" 

 .(ٔٔ)أو بمكانتها فً نفسها، ألنها مكنت بحٌث هً وأحرزت"المستمر فٌها، كمولن. طرٌك سابر. 
المتمكن « المكٌن»من المرأة هو موضع الولد، و « المرار المكٌن» لال ابن عطٌة:" 

 .(ٕٔ)فكؤن المرار هو المتمكن فً الرحم"
 

 المرآن
اْلُمْضؽَةَ ِعَظاًما فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحًما ثُمَّ  }ثُمَّ َخلَْمنَا النُّْطفَةَ َعلَمًَة فََخلَْمنَا اْلعَلَمَةَ ُمْضؽَةً َفَخلَْمنَا

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِمٌَن )  [ٗٔ({ ]المإمنون : ٗٔأَْنَشؤْنَاهُ َخْلمًا آَخَر فَتَبَاَرَن َّللاَّ
 التفسٌر:

                                                             

 .1ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٙٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (٘)
 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٙٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٙٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٓٔ)
 .21ٔ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
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ثم خلمنا النطفة علمة أي: دًما أحمر، فخلمنا العلمة بعد أربعٌن ٌوًما مضؽة أي: لطعة لحم لَْدر ما 
ْمضػ، فخلمنا المضؽة اللٌنة عظاًما، فكسونا العظام لحًما، ثم أنشؤناه خلمًا آخر بنفخ الروح فٌه، ٌُ 

 فتبارن هللا، الذي أحسن كل شًء خلمه.
وهً  -[، أي:" ثم صٌَّرنا هذه النطفة ٗٔلوله تعالى:}ثُمَّ َخلَْمَنا النُّْطفَةَ َعلَمَةً{ ]المإمنون :  

 .(ٔ)ٌشبه العلمة" دماً جامداً  -الماء الدافك 
 .(ٕ)ٌمول: تحول الماء فصار دما" لال مماتل:" 
ٌَّرنا النطفة ، وهً الماء الدافك الذي ٌخرج من صلب الرجل  لال ابن كثٌر:"  أي : ثم َص

فصارت علمة  -وهً عظام صدرها ما بٌن الترلوة إلى الثندوة  -وترابب المرأة  -وهو ظهره  -
 .(ٖ)ة "حمراء على شكل العلمة مستطٌل

 .(ٗ)العلمة: الدم الؽرٌض" لال ابن عطٌة:" 
[، أي:" فجعلنا ذلن الدم الجامد لطعة ٗٔلوله تعالى:}فََخلَْمَنا اْلعَلَمَةَ ُمْضؽًَة{ ]المإمنون :  

 .(٘)لحم ال شكل فٌها وال تخطٌط"
 .(ٙ)ٌعنً: فتحول الدم فصار لحما مثل المضؽة" لال مماتل:" 
 .(2){: هً لطعة كالبَضعة من اللحم ، ال شكل فٌها وال تخطٌط "ُمْضؽَةً  }لال ابن كثٌر:" 

"(2). 
 .(1)المضؽة: بضعة اللحم لدر ما ٌمضػ" لال ابن عطٌة:" 
لرأ الجمهور: }عظاما{، فً الموضعٌن، ولرأ ابن عامر وعاصم فً رواٌة أبً بكر  

باإلفراد أوال وبالجمع  باإلفراد فً الموضعٌن، ولرأ السلمً ولتادة واألعرج واألعمش« عظما»
 .(5)فً الثانً، ولرأ مجاهد وأبو رجاء وإبراهٌم بن أبً بكٌر بعكس ذلن

[، أي:" فصٌَّرنا لطعة اللحم عظاماً ٗٔلوله تعالى:}فََخلَْمنَا اْلُمْضؽَةَ ِعَظاًما{ ]المإمنون :  

 .(ٓٔ)صلبة لتكون عموداً للبدن"
 .(ٔٔ)ٌمول: فجعلنا تلن المضؽة اللحم عظاما" لال الطبري:" 
ٌعنً : شكلناها ذات رأس وٌدٌن ورجلٌن بعظامها وعصبها  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)وعرولها"
عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "كل جسد ابن آدم ٌبلى إال َعْجُب الذََّنب ، منه  

 .(ٖٔ)خلك ومنه ٌركب"
 .(ٗٔ)«ثم جعلنا المضؽة عظاما وعصبا فكسوناه لحما»ن مسعود، وفً لراءة اب 
[، أي:" فسترنا تلن العظام باللحم ٗٔلوله تعالى:}فََكَسْوَنا اْلِعَظاَم لَْحًما{ ]المإمنون :  

 .(٘ٔ)وجعلناه كالكسوة لها"

                                                             

 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٙٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٙٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (1)
 .1ٖٔ/ٗانظر: المحرر الوجٌز: (5)
 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .رضً هللا عنه( من حدٌث أبً هرٌرة 5ٕ٘٘( وصحٌح مسلم برلم )5ٖ٘ٗصحٌح البخاري برلم )(ٖٔ)
 .1ٖٔ/ٗانظر: المحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
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 .(ٔ)ٌمول: فؤلبسنا العظام لحما" لال الطبري:" 
 .(ٕ)ٌستره وٌشده وٌموٌه " أي : وجعلنا على ذلن ما لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" ثم بعد تلن األطوار نفخنا فٌه ٗٔلوله تعالى:}ثُمَّ أَْنَشؤْنَاهُ َخْلًما آَخَر{ ]المإمنون :  

 .(ٖ)الروح فصٌرناه خلماً آخر فً أحسن تموٌم"
 .(ٗ)ٌمول: ثم أنشؤنا هذا اإلنسان خلما آخر" لال الطبري:" 
أي : ثم نفخنا فٌه الروح ، فتحرن وصار } َخْلمًا آَخَر { ذا سمع وبصر  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)وإدران وحركة واضطراب"
أى: خلما مباٌنا للخلك األول مباٌنة ما أبعدها، حٌث جعله حٌوانا وكان  لال الزمخشري:" 

بل  -جمادا، وناطما وكان أبكم، وسمٌعا وكان أصم، وبصٌرا وكان أكمه، وأودع باطنه وظاهره
عجابب فطرة وؼرابب حكمة ال تدرن بوصؾ  -كل عضو من أعضابه وكل جزء من أجزابه

الواصؾ وال تبلػ بشرح الشارح: ولد احتج به أبو حنٌفة فٌمن ؼصب بٌضة فؤفرخت عنده لال: 
 .(ٙ)ٌضمن البٌضة وال ٌرد الفرخ، ألنه خلك آخر سوى البٌضة"

"إذا أتمت النطفة أربعة أشهر ، بُِعث  عن علً بن أبً طالب ، رضً هللا عنه ، لال : 
إلٌها َملن فنفخ فٌها الروح فً الظلمات الثبلث ، فذلن لوله : } ثُمَّ أَْنَشؤْنَاهُ َخْلمًا آَخَر { ٌعنً : 

 .(2)نفخنا فٌه الروح"
 [، وجوه:ٗٔلوله تعالى:}ثُمَّ أَْنَشؤْنَاهُ َخْلًما آَخَر{ ]المإمنون : وفً  

، (ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، والشعبً(5)، والحسن(1)الروح فٌه ، وهذا لول ابن عباسأحدها : ٌعنً: بنفخ 
 .(ٙٔ)، والكلبً(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، وأبً العالٌة(ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)ومجاهد
 .(2ٔ)أي: خلمناه بنفخ الروح فٌه خلما آخر" لال ابن لتٌبة:" 

 .(1ٔ)ولال الكلبً: "الروح وهو فً بطن أمه"

 .(5ٔ)لتادة الثانً : بنبات الشعر، لاله
 .(ٕٓ)بسنه وشعره. ذكره الضحان الثالث :

 .(ٕٔ)الرابع: أنه ذكر وأنثى ، رواه عمرو عن الحسن
 .(ٔ)الخامس : حٌن استوى به شبابه ، وهذا لول مجاهد

                                                             

 .ٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .21ٔ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٙٗ-ٙٙٗ/٘ر:أخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌ (2)
 .2ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖ٘/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .2ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٔ-2ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .5ٕٙؼرٌب المرآن: (2ٔ)
 .5ٖ٘/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1ٔ)
 .5ٖٗ/ٔ، وتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:1ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .1ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 .1ٗ/ٗ، والنكت والعٌون:5٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
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 .(ٕ)السادس : أنه بالعمل والتمٌٌز. أفاده الماوردي
خرج من بطن أمه بعد ما خلك، فكان من بدء خلمه اآلخر أن استهل،  ولال ابن عباس:" 

ثم كان من خلمه أن دل على ثدي أمه، ثم كان من خلمه أن علم كٌؾ ٌبسط رجلٌه إلى أن لعد، 
إلى أن حبا، إلى أن لام على رجلٌه، إلى أن مشى، إلى أن فطم، فعلم كٌؾ ٌشرب وٌؤكل من 

 .(ٖ)ن بلػ أن ٌتملب فً الببلد"الطعام، إلى أن بلػ الحلم، إلى أ
وهذا التخصٌص كله ال وجه له وإنما هو عام فً هذا وؼٌره من وجوه  لال ابن عطٌة:" 

من النطك واإلدران وحسن المحاولة هو بها آخر، وأول رتبة من كونه آخر هً نفخ الروح فٌه، 
 .(ٗ)والطرؾ اآلخر من كونه آخر تحصٌله المعموالت"

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال: عنى بذلن نفخ الروح فٌه،  لال الطبري:" 
وذلن أنه بنفخ الروح فٌه ٌتحول خلما آخر إنسانا، وكان لبل ذلن باألحوال التً وصفه هللا أنه 
كان بها، من نطفة وعلمة ومضؽة وعظم وبنفخ الروح فٌه، ٌتحول عن تلن المعانً كلها إلى 

حول أبوه آدم بنفخ الروح فً الطٌنة التً خلك منها إنسانا، وخلما آخر ؼٌر معنى اإلنسانٌة، كما ت
 .(٘)الطٌن الذي خلك منه"

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِمٌَن{ ]المإمنون :   [، أي:" فتعالى هللا فً لدرته ٗٔلوله تعالى:}فَتَبَاَرَن َّللاَّ
 .(ٙ)وحكمته أحسن الصانعٌن صنعاً"

رٌن تمدٌرا، فترن ذكر الممٌز لداللة الخالمٌن أى: أحسن الممد لال الزمخشري:" 
 .(2)علٌه"

لال: }فتبارن هللا{، وهو من باب البركة كموله: }فتعالى هللا{ ]المإمنون:  لال ٌحٌى:" 
[، لوله: }أحسن الخالمٌن{إن العباد لد ٌخلمون، ٌشبهون بخلك هللا، وال ٌستطٌعون أن ٌنفخوا ٙٔٔ

 .(1)فٌه الروح"

ٌمول: " إن أشّد الناس عذاباً عند  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مسعود، لال: سمعت رسول هللا عن عبد هللا بن  
 .(5)هللا ٌوم المٌامة المصورون "

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: " المصورون ٌعذبون  -رضً هللا عنهما -روي عن ابن عمر  
 .(ٓٔ)ٌوم المٌامة وٌمال لهم: أحٌوا ما خلمتم "

ٌمول: " كل مصور فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عباس رضً هللا عنه لال: سمعت رسول هللا وعن ابن 
 .(ٔٔ)النار، ٌجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه فً جهنم "

ً الذٌن ٌضاهون بخلك  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن عابشة أٌضاً، عن النبً   لال: " أشّد الناس عذابا
 . (ٕٔ)هللا"

ٌمول: " لال عّز وجّل:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رضً هللا عنه لال: سمعت رسول هللا  وعن أبً هرٌرة 
 .(ٖٔ)ومن أظلم ممن ذهب ٌخلك كخلمً، فلٌخلموا ذرة، أو لٌخلموا حبة، أو لٌخلموا شعٌرة "

                                                                                                                                                                               

 .1ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .1ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .21ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .21ٔ/ٖالكشاؾ: (2)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .5ٕٓٔ، وصحٌح مسلم: 5٘ٓ٘صحٌح البخاري: (5)
( ، ومالن: الجامع ٕٙٗ/ٙ( ، وأحمد )2ٕٓٔ( ، ومسلم: اللباس والزٌنة )1ٔٔ٘البخاري: النكاح )اخرجه  (ٓٔ)
(ٔ1ٖٓ). 
 .5ٖٙ٘، ٕٕٕ٘. ورواه البخاري بؤلفاظ مماربة: ٕٓٔٔصحٌح مسلم: (ٔٔ)
 . 2ٕٓٔ. وصحٌح مسلم: 5٘ٗ٘صحٌح البخاري: (ٕٔ)
 .. واللفظ لمسلمٕٔٔٔ، وصحٌح مسلم: 5ٖ٘٘صحٌح البخاري: (ٖٔ)
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ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِمٌَن{ ]المإمنون : وفً    [، وجهان من التفسٌر:ٗٔلوله تعالى:}فَتَبَاَرَن َّللاَّ
 .(ٔ)أحدهما: معناه فتبارن هللا أحسن الصانعٌن. وهذا لول مجاهد

 .(ٕ)ٌصنعون وٌصنع هللا، وهللا خٌر الصانعٌن" لال مجاهد:" 
عٌسى ابن مرٌم. وهذا لول ابن  إنه إخبار من هللا تعالى بؤنه ٌخلك أحسن مما كان ٌخلكالثانً: 
 .(ٖ)جرٌج

لول مجاهد; ألن العرب تسمً كل  وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب لال الطبري:" 
 :(ٗ)صانع خالما، ومنه لول زهٌر

 .(٘)وألنت تفري ما خلمت وبع ... ض الموم ٌخلك ثم ال ٌفري"
لال: "وافمت ربى فى أربع: للت: ٌا رسول هللا لو  -رضً هللا عنه-عن عمر بن الخطاب 

[، وللت: ٌا ٕ٘ٔإِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى{ ]البمرة : }َواتَِّخذُوا ِمْن َممَاِم  صلٌنا خلؾ الممام فؤنزل هللا :
رسول هللا لو ضربت على نسابن الحجاب فإنه ٌدخل علٌهن البر والفاجر، فؤنزل هللا: }َوإِذَا 

}َولَمَْد َخلَْمَنا  [، ونزلت هذه اآلٌة:َٖ٘سؤَْلتُُموهُنَّ َمتَاًعا فَاْسؤَلُوهُنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب{ ]األحزاب : 
إلى لوله: }ثُمَّ أَْنَشؤْنَاهُ َخْلمًا آَخَر{ ]المإمنون :  -[ ْٕٔنَساَن ِمْن سُبَللٍَة ِمْن ِطٌٍن{ ]المإمنون : اإْلِ 

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِمٌن{ ٗٔ [، فلما نزلت للت أنا: تبارن هللا أحسن الخالمٌن، فنزلت }فَتََباَرَن َّللاَّ
فملت لهن: لتنتهٌن أو لٌبدلنه هللا أزواجا  - ملسو هيلع هللا ىلص -[، ودخلت على أزواج النبى ٗٔ]المإمنون : 

 .(ٙ)["٘}َعَسى َربُّهُ إِْن َطلَّمَكُّن{ ]التحرٌم :  خٌرا منكن فنزلت هذه اآلٌة:
ًَّ رسوُل هللا هذه اآلٌة : } َولَمَْد َخلَْمَنا   عن زٌد بن ثابت األنصاري لال : "أملى عل

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِمٌَن اإلْنَساَن ِمْن سُبللٍَة ِمْن طِ  ٌٍن { إلى لوله : } َخْلًما آَخَر { ، فمال معاذ : } فَتَبَاَرَن َّللاَّ
{ ، فضحن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فمال له معاذ : مم ضحكت ٌا رسول هللا ؟ لال : "بها ختمت } فَتَبَاَرَن 

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِمٌَن {" َّللاَّ
(2). 

 
 المرآن
 [٘ٔ({ ]المإمنون : ٘ٔنَّكُْم بَْعَد ذَِلَن لََمٌِّتُوَن )}ثُمَّ إِ 

 التفسٌر:
 ثم إنكم أٌها البشر بعد أطوار الحٌاة وانمضاء األعمار لَمٌتون.

لال الطبري:" ثم إنكم أٌها الناس من بعد إنشابكم خلما آخر وتصٌٌرناكم إنسانا سوٌا  
وعودكم رفاتا بالٌا، مبعوثون من التراب خلما مٌتون وعابدون ترابا كما كنتم، ثم إنكم بعد موتكم 

 .(1)جدٌدا، كما بدأناكم أول مرة"
ً آخر تموتون تصٌرون  لال مكً:"  أي: ثم إنكم ٌا بنً آدم بعد إنشاء هللا لكم خلما

 .(5)رفاتاً"
 .(ٔ)ٌعنً : بعد هذه النشؤة األولى من العدم تَصٌرون إلى الموت" لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .5ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .البٌت لزهٌر بن أبً سلمى ٌمدح رجبل )اللسان: خلك((ٗ)
 5ٔ/5ٔ.تفسٌرالطبري: (٘)
 .ٖٔٔ/ٗٗ:( ، وابن عساكر ٔٗ، رلم 5أخرجه الطٌالسى )ص (ٙ)
( 2ٖٖٙ، وورواه الطبرانً فً المعجم األوسط برلم )5ٙٗ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (2)

 ."مجمع البحرٌن" عن أبً زرعة عن آدم بن إٌاس به وجابر الجعفً ضعٌؾ
ا ، وفً خبره هذا نََكارة َشدٌدة ، وذلن أن هذه  لال ابن كثٌر:"  جابر بن ٌزٌد الُجْعِفً ضعٌؾ جدًّ

( إسبلم معاذ بن جبل إنما كان بالمدٌنة أًٌضا ٕالسورة مكٌة ، وزٌد بن ثابت إنما كتب الوحً بالمدٌنة ، وكذلن )
 5ٙٗ/٘، فاهلل أعلم". تفسٌر ابن كثٌر:

 5ٔ/5ٔ.تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕ٘ٗ/2إلى بلوغ النهاٌة:الهداٌة  (5)
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 .(ٕ)ما ٌنفخ فٌه الروح. }لمٌتون{ إذا جاء أجله"بعد لال ٌحٌى:" 
 .(ٖ)لال الواحدي:" بعد ما ذكر من تمام الخلك، لمٌتون عند آجالكم" 
 . (ٗ)«لمابتون»لرأ ابن أبى عبلة وابن محٌصن:  

لال الزمخشري:"والفرق بٌن المٌت والمابت: أن المٌت كالحً صفة ثابتة. وأما المابت، 
 .(٘)زٌد مابت اآلن، ومابت ؼدا، كمولن ٌموت" فٌدل على الحدوث. تمول:

هو « المٌت»، واحد، ولال بعضهم: «المٌّت»و« المٌت»لال بعضهم:  لال السمعانً:" 
هو الذي ٌموت فً المستمبل، ومثله المابت، وهذا كما لالوا: سٌد «: المٌّت»الذي لد مات، و

 .(ٙ)وسابد هو الذي ٌسود فً المستمبل"
 

 المرآن
 [ٙٔ({ ]المإمنون : ٙٔإِنَّكُْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة تُْبعَثُوَن )}ثُمَّ 

 التفسٌر:
 ثم إنكم بعد الموت وانمضاء الدنٌا تُْبعثون ٌوم المٌامة أحٌاء من لبوركم للحساب والجزاء.

أي: ثم إنكم بعد موتكم وتصٌٌركم رفاتاً تبعثون فتحٌون للحساب والجزاء فً  لال مكً:" 
 .(2)المٌامة"

ُ ٌُْنِشُا النَّْشؤَةَ اآلِخَرةَ { ]العنكبوت :  لال ابن كثٌر:"  [ ٌٕٓعنً : النشؤة اآلخرة ، } ثُمَّ َّللاَّ
ٌعنً : ٌوم المعاد ، ولٌام األرواح واألجساد ، فٌحاسب الخبلبك ، وٌوفً كل عامل عمله ، إن 

 .(1)خٌرا فخٌر ، وإن شرا فشر "
 .(5)نهم حبسوا مدة ثم أطلموا"البعث: هو اإلطبلق فكؤ لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)}تبعثون{: معناه: من لبوركم أحٌاء، وهذا خبر بالبعث والنشور" لال ابن عطٌة:" 

ٌوم المٌامة ٌوم خوؾ به العالم حتى لو لٌل للمٌامة: ممن تخافٌن؟ لمالت  لال المشٌري:" 
ال ٌتحممون بما تإول من المٌامة، وفى المٌامة ترى الناس سكارى حٌارى ال ٌعرفون أحوالهم و

إلٌه أمورهم، إلى أن ٌتبٌن لكل واحد أمره خٌره وشره: فٌثمل بالخٌرات مٌزانه، أو ٌخؾ عن 
الطاعات أو ٌخلو دٌوانه. وما بٌن الموت والمٌامة: فإما راحات متصلة، أو آالم وآفات ؼٌر 

 .(ٔٔ)منفصلة"
الذي هو إعادة ما ٌفنٌه لال الزمخشري:" جعل اإلماتة التً هً إعدام الحٌاة، والبعث 

وٌعدمه: دلٌلٌن أٌضا على التدار عظٌم بعد اإلنشاء واالختراع. فإن للت: فإذا ال حٌاة إال حٌاة 
اإلنشاء وحٌاة البعث. للت: لٌس فً ذكر الحٌاتٌن نفى الثالثة وهً حٌاة المبر، كما لو ذكرت 

عندن. وأٌضا فالؽرض ذكر  ثلثً ما عندن وطوٌت ذكر ثلثه لم ٌكن دلٌبل على أن الثلث لٌس
 .(ٕٔ)هذه األجناس الثبلثة: اإلنشاء واإلماتة واإلعادة، والمطوى ذكرها من جنس اإلعادة"

 [:ٙٔ-ٕٔفوابد اآلٌات:]
 بٌان مظاهر لدرة هللا وعلمه وحكمته. -ٔ

                                                                                                                                                                               

 .5ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .1ٕٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .25ٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .25ٔ/ٖالكشاؾ:(٘)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر المسعانً: (ٙ)
 .5ٕ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .5ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر المسعانً: (5)
 .5ٖٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٔٔ)
 .25ٔ/ٖالكشاؾ:(ٕٔ)
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 بٌان خلك اإلنسان واألطوار التً ٌمر بها. -ٕ
 بٌان مآل اإلنسان بعد خلمه. -ٖ
 بعث والجزاء التً أنكرها المبلحدة والمشركون.تمرٌر عمٌدة ال -ٗ
 

 المرآن
 [6ٔ({ ]المإمنون : 6ٔ}َولَمَْد َخلَْمنَا فَْولَكُْم َسْبَع َطَرائَِك َوَما كُنَّا َعِن اْلَخْلِك َؼافِِلٌَن )

 التفسٌر:
مخلولًا، ولمد خلمنا فولكم سبع سموات بعضها فوق بعض، وما كنا عن الخلك ؼافلٌن، فبل نُْؽِفُل 

 وال ننساه.
[، أي:" ولمد خلمنا فولكم 2ٔلوله تعالى:}َولَمَْد َخلَْمنَا فَْولَكُْم َسْبَع َطَرابَِك{ ]المإمنون :  

 .(ٔ)سبع سموات بعضها فوق بعض"
 .(ٕ)لال الفراء:" ٌعنً: السموات كل سماء طرٌمة" 
 .(ٖ)ٌعنى به: سبع سموات، فكل واحدة طرٌمة" لال الزجاج:" 
ولمد خلمنا فولكم أٌها الناس سبع سموات، بعضهن فوق بعض،  الطبري:ٌمول:"لال  

والعرب تسمً كل شًء فوق شًء طرٌمة، ألن بعضهن فوق بعض، فكل سماء منهن 
 .(ٗ)طرٌمة"

 .(٘)الطرابك: السموات" لال ابن زٌد:" 
ٌعنً: الحجب السبعة التً تحجبه عن ربه عز وجل. فالحجاب  لال سهل بن عبدهللا:" 

األول عمله، والثانً علمه، والثالث للبه، والرابع خشٌته، والخامس نفسه، والسادس إرادته، 
والسابع مشٌبته. فالعمل باشتؽاله بتدبٌر الدنٌا، والعلم بمباهاته مع األلران، والملب بالؽفلة، 

األمور علٌها، والنفس ألنها مؤوى كل بلٌة، واإلرادة إرادة الدنٌا والخشٌة بإؼفالها عن موارد 
 .(ٙ)واإلعراض عن اآلخرة، والمشٌبة بمبلزمة الذنوب"

 ، ثبلثة وجوه:«طرابك:»وفً تسمٌة السماء  
 أحدها : ألن كل طبمة على طرٌمة من الصنعة والهٌبة. 

 .(2)ىالثانً : ألن كل طبمة منها طرٌك المبلبكة ، لاله ابن عٌس
الثالث : ألنها طباق بعضها فوق بعض ، ومنه أخذ طراق الفحل إذا أطبك علٌها ما ٌمسكها ، 

 .(5)، والطبري(1)لاله ابن شجرة
لال الماوردي:" فٌكون على الوجه األول مؤخوذاً من التطرق ، وعلى الوجه الثانً 

 .(ٓٔ)مؤخوذاً من التطارق"
لما ذكر تعالى َخْلك اإلنسان ، عطؾ بذكر خلك السموات السبع ،  لال ابن كثٌر:"

وكثًٌرا ما ٌذكر تعالى خلك السموات واألرض مع خلك اإلنسان ، كما لال تعالى : } لََخْلُك 
[. وهكذا فً أول } الم { السجدة ، التً 2٘السََّماَواِت َواألْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِك النَّاِس { ]ؼافر : 

                                                             

 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٕ/ٕمعانً المرىن: (ٕ)
 .5/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٓ/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٓٔٔتفسٌر التستري: (ٙ)
 .5ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
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ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمرأ بها فً صبٌحة ٌوم الجمعة ، فً أولها َخْلُك السموات واألرض ، ثم بٌان كان رسو
 .(ٔ)خلك اإلنسان من سبللة من طٌن ، وفٌها أمر المعاد والجزاء ، وؼٌر ذلن من المماصد"

ما كنا عن الخلك [، أي:" و2ٔلوله تعالى:}َوَما كُنَّا َعِن اْلَخْلِك َؼافِِلٌَن{ ]المإمنون :  
 .(ٕ)ؼافلٌن، فبل نُْؽِفُل مخلولًا، وال ننساه"

 .(ٖ)لال الفراء:" ٌمول: كنا له حافظٌن" 
ٌمول: وما كنا فً خلمنا السموات السبع فولكم، عن خلمنا الذي تحتها  لال الطبري:" 

 .(ٗ)ؼافلٌن، بل كنا لهم حافظٌن من أن تسمط علٌهم فتهلكهم"
ن لنؽفل عن حفظهن، كما لال: }َوَجعَْلنَا السََّماَء َسْمفًا َمْحفُوًظا{ أي لم نك لال الزجاج:" 

[.وجابز أن ٌكون }وما كنا عن الخلك ؼافلٌن{، أي: إنا لحفظنا إٌاهم خلمنا هذا ٕٖ]األنبٌاء : 
 .(٘)الخلك"

أي : وٌعلم ما ٌلج فً األرض وما ٌخرج منها ، وما ٌنزل من السماء  لال ابن كثٌر:"
ال ٌَحجُب عنه  -سبحانه  -فٌها ، وهو معكم أٌنما كنتم ، وهللا بما تعملون بصٌر. وهو  وما ٌعُرج

سماء سماء ، وال أرض أرًضا ، وال جبل إال ٌعلم ما فً َوْعره ، وال بحر إال ٌعلم ما فً لَْعره ، 
ِمْن َوَرلٍَة إِال  ٌعلم عدد ما فً الجبال والتبلل والرمال ، والبحار والمفار واألشجار ، } َوَما تَْسمُطُ 

 .(ٙ)["5ٌَْ٘علَُمَها َوال َحبٍَّة فًِ ظُلَُماِت األْرِض َوال َرْطٍب َوال ٌَابٍِس إِال فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { ]األنعام : 
٘5"](ٙ). 
 

 المرآن
({ 5ٔلَمَاِدُروَن )}َوأَْنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء بِمََدٍر فَؤَْسَكنَّاهُ فًِ اْْلَْرِض َوإِنَّا َعلَى ذََهاٍب بِِه 

 [5ٔ]المإمنون : 

 التفسٌر:
وأنزلنا من السماء ماء بمدر حاجة الخبلبك، وجعلنا األرض مستمًرا لهذا الماء، وإنا على ذَهاب 

 بالماء المستمر لَمادرون.
 [، أي:" وأنزلنا من السماء1ٔلوله تعالى:}َوأَْنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء بِمََدٍر{ ]المإمنون :  

 .(2)ماء بمدر حاجة الخبلبك"
 .(1)ماء هو من السماء" لال ابن جرٌج:" 
 .(5)لال الكلبً: "ٌعنً: األنهار، والعٌون، والركً، ٌعنً: اآلبار" 

}بِمََدٍر{، أي : بحسب الحاجة ، ال كثًٌرا فٌفسد األرض والعمران ، وال  لال ابن كثٌر:"
اجة إلٌه من السمً والشرب واالنتفاع به ، حتى إن للٌبل فبل ٌكفً الزروع والثمار ، بل بمدر الح

األراضً التً تحتاج ماء كثًٌرا لزرعها وال تحتمل ِدْمنتها إنزال المطر علٌها ، ٌسوق إلٌها 
الماء من ببلد أخرى ، كما فً أرض مصر ، وٌمال لها : "األرض الجُرز" ، ٌسوق هللا إلٌها 

لحبشة فً زمان أمطارها ، فٌؤتً الماء ٌحمل طًٌنا ماء النٌل معه طٌن أحمر ٌجترفه من ببلد ا

                                                             

 .5ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٕ/ٕمعانً المرىن: (ٖ)
 .ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .2ٓٗ-5ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٖٗالتفسٌرالمٌسر: (2)
 .ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٖٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (5)
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أحمر ، فٌسمً أرض مصر ، وٌمر الطٌن على أرضهم لٌزدرعوا فٌه ، ألن أرضهم سباخ ٌؽلب 
 .(ٔ)علٌها الرمال ، فسبحان اللطٌؾ الخبٌر الرحٌم الؽفور "

 .(ٕ)ٌروى أن أربعة أنهار من الجنة، دجلة والفرات وسٌحان وجٌحان" لال الزجاج:" 
[، أي:" وجعلنا األرض مستمًرا لهذا 1ٔلوله تعالى:}فَؤَْسَكنَّاهُ فًِ اأْلَْرِض{ ]المإمنون :  

 .(ٖ)الماء"
 .(ٗ)جعلناه ثابتا فٌها ال ٌزول" لال الزجاج:" 

أي : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب ٌخلد فً األرض ، وجعلنا فً  لال ابن كثٌر:"
 .(٘)األرض لابلٌَّة له ، تشربه وٌتؽذى به ما فٌها من الحب والنوى"

[، أي:" وإنا على ذَهاب 1ٔلوله تعالى:}َوِإنَّا َعلَى ذََهاٍب بِِه لَمَاِدُروَن{ ]المإمنون :  
 .(ٙ)بالماء المستمر لَمادرون"

وإنا على الماء الذي أسكناه فً األرض لمادرون أن نذهب به، فتهلكوا  ري:"لال الطب 
أٌها الناس عطشا، وتخرب أرضوكم، فبل تنبت زرعا وال ؼرسا، وتهلن مواشٌكم، ٌمول: فمن 

 .(2)نعمتً علٌكم تركً ذلن لكم فً األرض جارٌا"
عنكم إلى السباخ  أي : لو شبنا أال تمطر لفعلنا ، ولو شبنا لصرفناه لال ابن كثٌر:"

والبراري والبحار والمفار لفعلنا ، ولو شبنا لجعلناه أجاًجا ال ٌنتفع به لشُرب وال لسمً لفعلنا ، 
ولو شبنا لجعلناه ال ٌنزل فً األرض ، بل ٌنَجّر على وجهها لفعلنا. ولو شبنا لجعلناه إذا نزل 

ولكن بلطفه ورحمته ٌنزل علٌكم الماء  فٌها ٌؽور إلى َمَدى ال تصلون إلٌه وال تنتفعون به لفعلنا.
من السحاب عذبًا فراتًا زالال فٌسكنه فً األرض وٌَْسلُكُه ٌنابٌع فً األرض ، فٌفتح  العٌون 
واألنهار ، فٌسمً به الزروع والثمار ، وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم ، وتؽتسلون  منه 

 .(1)وتتطهرون وتتنظفون ، فله الحمد والمنة "

 
 المرآن

({ ]المإمنون 5ٔ}فَؤَْنَشؤْنَا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت ِمْن نَِخٌٍل َوأَْعنَاٍب لَكُْم فٌَِها فََواِكهُ َكثٌَِرةٌ َوِمْنَها تَؤْكُلُوَن )
 :ٔ5] 

 التفسٌر:
فؤنشؤنا بهذا الماء لكم بساتٌن النخٌل واألعناب، لكم فٌها فواكه كثٌرة األنواع واألشكال، ومنها 

 تؤكلون.
[، أي:" فؤخرجنا 5ٔعالى:}فَؤَْنَشؤَْنا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت ِمْن نَِخٌٍل َوأَْعَناٍب{ ]المإمنون : لوله ت 

 .(5)لكم بذلن الماء حدابك وبساتٌن فٌها النخٌل واألعناب"
ٌمول: فؤحدثنا لكم بالماء الذي أنزلناه من السماء بساتٌن من نخٌل  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)وأعناب"

عنً : فؤخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء } َجنَّاٍت { أي : بساتٌن وحدابك ٌلال ابن كثٌر:"
ذات بهجة ، أي : ذات منظر حسن } ِمْن نَِخٌٍل َوأَْعنَاٍب { أي : فٌها نخٌل وأعناب. وهذا ما كان 

                                                             

 .2ٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٓٔ/ٗمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٖٗالتفسٌرالمٌسر: (ٖ)
 .ٓٔ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٖٗالتفسٌرالمٌسر: (ٙ)
 .ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٔٗ-2ٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .25ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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ٌؤلؾ أهل الحجاز ، وال فرق بٌن الشًء وبٌن نظٌره ، وكذلن فً حك كل أهل إللٌم ، عندهم 
 .(ٔ)ن نعمة هللا علٌهم ما ٌَْعِجُزون عن المٌام بشكره"من الثمار م

[، أي:" لكم فً هذه البساتٌن أنواع 5ٔلوله تعالى:}لَكُْم فٌَِها فََواِكهُ َكثٌَِرةٌ{ ]المإمنون :  
 .(ٕ)الفواكه والثمار تتفكهون بها"

ٌْتُوَن  لال ابن كثٌر:" ْرَع َوالزَّ أي : من جمٌع الثمار ، كما لال : } ٌُْنبُِت لَكُْم بِِه الزَّ
 .(ٖ)["َٔٔوالنَِّخٌَل َواألْعنَاَب َوِمْن كُّلِ الثََّمَراِت { ]النحل : 

[، أي:" ومن ثمر الجنات تؤكلون صٌفاً 5ٔلوله تعالى:}َوِمْنَها تَؤْكُلُوَن{ ]المإمنون :  
 .(ٗ)عنب والتمر والزبٌب"وشتاًء كالرطب وال

 .(٘)ٌمول: ومن الفواكه تؤكلون" لال الطبري:" 
معطوؾ على شًء ممدر ، تمدٌره : تنظرون إلى حسنه ونضجه ، ومنه  لال ابن كثٌر:"

 .(ٙ)تؤكلون "
وإِنما خصَّ النخٌل واألعناب بالذكر لكثرة منافعهما فإِنهما ٌمومان ممام  لال الصابونً:" 

 .(2)إِلدام، وممام الفواكه رطباً وٌابساً وهما أكثر فواكه العرب"الطعام، وممام ا
 

 المرآن
ٌْنَاَء تَْنبُُت بِالدُّْهِن َوِصْبػٍ ِلْْلِكِلٌَن )  [ٕٓ({ ]المإمنون : ٕٓ}َوَشَجَرةً تَْخُرُج ِمْن ُطوِر َس

 التفسٌر:
الزٌت، فٌدَّهن  ، ٌعصر منها« سٌناء»وأنشؤنا لكم به شجرة الزٌتون التً تخرج حول جبل طور 

 وٌإتدم به.
ٌْنَاَء{ ]المإمنون :   ا أنشؤنا لكم ٕٓلوله تعالى:}َوَشَجَرةً تَْخُرُج ِمْن طُوِر َس [، أي:" وممَّ

 .(1)بالماء أٌضاً شجرة الزٌتون التً تخرج حول جبل الطور"
وأنشؤنا لكم أٌضا شجرة تخرج من جبل ٌنبت األشجار، وٌعنً بها:  لال الطبري:" 
 .(5)لزٌتون"شجرة ا

 .(ٓٔ)لال الفراء:" هى شجرة الزٌتون" 
ٌعنً : الزٌتونة. والطور : هو الجبل. ولال بعضهم : إنما ٌسمى طورا  لال ابن كثٌر:"

إذا كان فٌه شجر ، فإن َعرى عنها سمً َجبَبل ال طوًرا ، وهللا أعلم. وطور سٌناء : هو طور 
بن عمران ، علٌه السبلم ، وما حوله من الجبال  سٌنٌن ، وهو الجبل الذي َكلَّم هللا علٌه موسى

 .(ٔٔ)التً فٌها شجر الزٌتون"
 ستة وجوه من التفسٌر:« طور سٌناء»وفً:

 .(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)أحدها : أن سٌناء البركة، فكؤنه لال: جبل البركة ، لاله ابن عباس
 .(ٔ)هو جبل بالشام مبارن" لال ابن عباس:" 

                                                             

 .2ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .25ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .25ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .25ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .25ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٕ/ٕمعانً المرىن: (ٓٔ)
 .2ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٖ)، والضحان(ٕ)الثانً : أنه الحسن المنظر ، لاله لتادة 
 .(ٗ)الطور: الجبل بالنبطٌة، وسٌناء، حسنة بالنبطٌة" لال الضحان:" 

 .(ٙ)، حكاه معمر(٘)الثالث : أنه الكثٌر الشجر ، وابن عٌسى
 .(5)وابو عبٌدة، (1)، وابن زٌد(2)الرابع : أنه اسم الجبل الذي كلم هللا علٌه موسى ، لاله ابن عباس

هو جبل الطور الذي بالشام، جبل ببٌت الممدس، لال: ممدود، هو بٌن  ولال ابن زٌد:" 
 .(ٓٔ)مصر وبٌن أٌلة"

 .(ٔٔ)حجارة. حكاه الزجاج«: سٌناء»الخامس :  أن
 .(ٕٔ)السادس : أنه المرتفع مؤخوذ من النساء ، وهو االرتفاع. حكاه الماوردي

ل فً ذلن أن ٌمال: إن سٌناء اسم أضٌؾ إلٌه الطور والصواب من المو لال الطبري:" 
ٌعرؾ به، كما لٌل: جببل طٌا، فؤضٌفا إلى طٌا، ولو كان المول فً ذلن كما لال من لال: 
معناه: جبل مبارن، أو كما لال من لال: معناه حسن، لكان الطور منونا، وكان لوله سٌناء من 

عروؾ فً كبلم العرب، فٌجعل ذلن من نعت نعته، على أن سٌناء بمعنى: مبارن وحسن، ؼٌر م
الجبل، ولكن المول فً ذلن إن شاء هللا كما لال ابن عباس، من أنه جبل عرؾ بذلن، وأنه الحبل 

 .(ٖٔ)الذي نودي منه موسى ملسو هيلع هللا ىلص، وهو مع ذلن مبارن، ال أن معنى سٌناء: معنى مبارن"
 .(ٗٔ)السٌن ، بفتح السٌن، وبكسر«من طور سٌناء:»وٌمرأ  
 .(٘ٔ)[، أي:" ٌعصر منها الزٌت"ٕٓلوله تعالى:}تَْنبُُت ِبالدُّْهِن{ ]المإمنون :  
 .(ٙٔ)لال الطبري:ٌمول:" تنبت هذه الشجرة بثمر الدهن" 
 .(2ٔ)عن مجاهد: "}تنبت بالدهن{، لال: بثمره" 
 .(1ٔ)ٌمول: هو الزٌت ٌوكل، وٌدهن به" لال ابن عباس:" 

 .(5ٔ)[، أي:" وإِدام لآلكلٌن"ٕٓآْلِكِلٌَن{ ]المإمنون : لوله تعالى:}َوِصْبػٍ لِ 

 .(ٕٓ)لال الفراء:" اآلكلون ٌصطبؽون بالزٌت" 
 .(ٕٔ) أي : فٌها ما ٌنتفع به من الدهن واالصطباغ لال ابن كثٌر:"

 .(ٕٕ)لال الطبري:" ٌمول: تنبت بالدهن وبصبػ لآلكلٌن، ٌصطبػ بالزٌت الذٌن ٌؤكلونه" 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٓ٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2٘/ٕانظر: مجاز المرآن: (5)
 .ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٔ/ٗانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٓ٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕٕ/5ٔتفسٌرا لطبري: (ٖٔ)
 .ٓٔ/ٗانظر: معانً المرآن للزجاجد: (ٗٔ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .25ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (5ٔ)
 .ٕٖٕ/ٕمعانً المرىن: (ٕٓ)
 .2ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٕ)
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 .(ٔ)هذا الزٌتون صبػ لآلكلٌن، ٌؤتدمون به، وٌصطبؽون به" لال ابن زٌد:" 
الصبػ: الؽمس لبلبتدام. ولٌل: هً أّول شجرة نبتت بعد الطوفان،  لال الزمخشري:" 

 .(ٕ)ووصفها هللا تعالى بالبركة فً لوله :}ٌُولَُد ِمْن َشَجَرةٍ ُمباَرَكٍة{"
 .(ٖ)لٌن": المطر ال-هنا-« الدهن»دمحم بن درستوٌه :"أن ولال  
سمً صبؽاً ألنه ٌلون الخبز إذا ؼُمس فٌه، جمع هللا فً هذه الشجرة  لال الصابونً:" 

 .(٘)"(ٗ)«كلوا الزٌت وادهنوا به فإِنه من شجرةٍ مباركة»بٌن األُدم والدهن، وفً الحدٌث: 
خرج من شجرة عن عمر ; أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ابتدموا بالزٌت وادهنوا به ، فإنه ٌ 
 .(ٙ)مباركة"
ْعب بن حكٌم بن شرٌن بن نملة ، عن أبٌه عن جده ، لال : ِضْفت عمَر بن الخطاب   الصَّ

لٌلة عاشوراء ، فؤطعمنً من رأس بعٌر بارد ، وأطعمنا زٌتًا ، ولال : هذا الزٌت المبارن الذي 
 .(2)لال هللا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص"

 
 المرآن

ا ِفً بُُطونَِها َولَكُْم فٌَِها َمنَافُِع َكثٌَِرةٌ َوِمْنَها تَؤْكُلُوَن )}َوإِنَّ لَكُْم  ({ ٕٔفًِ اْْلَْنعَاِم لَِعْبَرةً نُْسِمٌكُْم ِممَّ
 [ٕٔ]المإمنون : 

 التفسٌر:
فً اإلبل والبمر والؽنم لَعبرة تعتبرون بخلمها، نسمٌكم مما فً بطونها من  -أٌها الناس-وإن لكم 

 ها منافع أخرى كثٌرة كالصوؾ والجلود، ونحوهما، ومنها تؤكلون.اللبن، ولكم فٌ
 -أٌها الناس-[، أي:" وإن لكم ٕٔلوله تعالى:}َوإِنَّ لَكُْم فًِ اأْلَْنعَاِم لَِعْبَرةً{ ]المإمنون :  

 .(1)فً اإلبل والبمر والؽنم لَعبرة تعتبرون بخلمها"

 عندكم، ولدرته على ما ٌشاء، وأنه لال الطبري:" تعتبرون بها، فتعرفون بها أٌادي هللا 
 .(5)الذي ال ٌمتنع علٌه شًء أراده وال ٌعجزه شًء شاءه"

إلى اإلبل، ألنها هً المحمول علٌها فً « األنعام»المصد بـ لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)العادة"

ا فًِ بُطُونَِها{ ]المإمنون :   بطونها من [، أي:" نسمٌكم مما فً ٕٔلوله تعالى:}نُْسِمٌكُْم ِممَّ
 .(ٔٔ)اللبن"

 .(ٕٔ)"ٌعنً: اللبن لال ٌحٌى:" 

                                                             

 .ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٓ٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
( ، ولال: صحٌح 2ٕٔٗ، رلم ٖ٘ٔ/ٗ( ، والحاكم )1٘ٔٔ، رلم 1ٕ٘/ٗحدٌث عمر: أخرجه الترمذى )(ٗ)

 على شرط الشٌخٌن.
ؼرٌب. ( ، ولال: 1ٕ٘ٔ، رلم 1ٕ٘/ٗ( ، والترمذى )52ٓٙٔ، رلم 52ٗ/ٖحدٌث أبى أسٌد: أخرجه أحمد )

( ، ولال: صحٌح اإلسناد وله شاهد آخر ٖٗٓ٘، رلم ٕٖٗ/ٕ( ، والحاكم )52٘، رلم 5ٕٙ/5ٔوالطبرانى )
 (.5ٖ1٘، رلم 55/٘بإسناد صحٌح. والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )
 ( .ٕٗ/ٔحدٌث أسٌد أو أبى أسٌد: أخرجه ابن لانع )

 .25ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .(5ٖٖٔ( وسنن ابن ماجه برلم )1٘ٔٔوسنن الترمذي برلم ) (ٖٔالمنتخب لعبد بن حمٌد برلم )(ٙ)
 .( والصعب بن حكٌم ال ٌعرؾ كما لال الذهب2ًٗ/ٔالمعجم الكبٌر )(2)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .52ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
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 .(ٔ)لال الطبري:" من اللبن الخارج من بٌن الفرث والدم" 
 .(ٕ)، بتاء مفتوحة، أي: تسمٌكم األنعام«تسمٌكم»لرئ: و 
[، أي:" ولكم فٌها منافع أخرى ٕٔلوله تعالى:}َولَكُْم فٌَِها َمنَافُِع َكثٌَِرةٌ{ ]المإمنون :  

 .(ٖ)كالصوؾ والجلود، ونحوهما"كثٌرة 
 .(ٗ)"فً ألبانها، وظهورها، وكل ما ٌنتفع به منها لال ٌحٌى:" 
 .(٘)لال الطبري:" وذلن كاإلبل التً ٌحمل علٌها، وٌركب ظهرها، وٌشرب درها" 
 .(ٙ)[، أي:" وتؤكلون لحومها كذلن"ٕٔلوله تعالى:}َوِمْنَها تَؤْكُلُوَن{ ]المإمنون :  
 .(2)"ٌعنً: لحومها لال ٌحٌى:" 
 .(1)لال الطبري:" ٌعنً: من لحومها تؤكلون" 
ٌذكر تعالى ما جعل لخلمه فً األنعام من المنافع ، وذلن أنهم  لال ابن كثٌر فً اآلٌة:" 

ٌشربون من ألبانها الخارجة من بٌن فْرث ودم ، وٌؤكلون من حمبلنها ، وٌلبسون من أصوافها 
ظهورها وٌحملونها األحمال الثمال إلى الببلد النابٌة عنهم ، كما وأوبارها وأشعارها ، وٌركبون 

 َرِحٌٌم { لال تعالى : } َوتَْحِمُل أَثَْمالَكُْم إِلَى بَلٍَد لَْم تَكُونُوا بَاِلِؽٌِه إِال بِِشّكِ األْنفُِس إِنَّ َربَّكُْم لََرُءوؾٌ 
ٌِْدٌنَا أَْنعَاًما فَُهْم لََها َماِلُكوَن. [ ، ولال تعالى : } أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا َخلَ 2]النحل :  ا َعِملَْت أَ ْمَنا لَُهْم ِممَّ

 - 2ٔ{ ]ٌس : َوذَلَّْلنَاَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوبُُهْم َوِمْنَها ٌَؤُْكلُوَن. َولَُهْم فٌَِها َمَنافُِع َوَمَشاِرُب أَفَبل ٌَْشكُُروَن 
2ٖ"](5). 
 

 المرآن
ٌَْها َوَعلَى   [ٕٕ({ ]المإمنون : ٕٕاْلفُْلِن تُْحَملُوَن )}َوَعلَ

 التفسٌر:

 وعلى اإلبل والسفن فً البر والبحر تُْحَملون.
أي: وعلى اإلبل.}وعلى الفلن{: السفن، }تحملون{. ولد ٌمال إنها سفن  لال ٌحٌى:" 

 .(ٓٔ)"البر
هذه  لال الطبري:" ٌمول: وعلى األنعام، وعلى السفن تحملون على هذه فً البر، وعلى 

 .(ٔٔ)فً البحر"
أي على اإلبل. وما شابهها من األنعام فً البر، وعلى السفن فً البحر  لال مكً:" 
 .(ٕٔ)تحملون"
 .(ٖٔ)أي: على اإلبل فً البر، وعلى الفلن فً البحر" لال البؽوي:" 
ألنها سفابن  -التً هً السفابن -بالفلن -التً هً اإلبل-«األنعام»لرن  لال الزمخشري:" 

 :(ٗٔ). لال ذو الرمةالبرّ 

                                                             

 .ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .52ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .25ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .52ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .52ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٓٗٙ/ٓٔالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕٔ)
 .٘ٔٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .طرولاً وجلب الرحل مشدودة به ، وصدره:ٓٙٗٓٗ/ٔالبٌت له فً أساس الببلؼة: (ٗٔ)
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 سفٌنة َبّرٍ تْحت خّدِي زَماُمها
 .(ٔ)ٌرٌد: صٌدحه" 

 [:ٕٕ-2ٔفوابد اآلٌات:]
بٌان لدرة هللا تعالى وعظمته فً خلك السموات طرابك وعدم ؼفلته عن سابر خلمه فسار كل  -ٔ

 شًء لما خلك له فثبت الكون وانتظمت الحٌاة.
بمدر وإسكانه فً األرض وعدم إذهابه مما ٌوجب  بٌان افضال هللا تعالى فً إنزال الماء -ٕ

 الشكر هلل تعالى على عباده.
 بٌان منافع الزٌت حٌث هو للدهن واالبتدام واالستصباح. -ٖ
فضل هللا على العباد فً خلك األنعام والسفن لبلنتفاع باألنعام فً جوانب كثٌرة منها، وفً  -ٗ

 إللٌم إلى إللٌم.السفن للركوب علٌها وحمل السلع والبضابع من 
 وجوب شكر هللا تعالى على إنعامه وذلن باإلٌمان به وعبادته وتوحٌده فٌها. -٘
 

 المرآن
ٌُْرهُ أَفاََل تَتَّ  َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ ({ ٖٕمُوَن )}َولَمَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه فَمَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

 [ٖٕ]المإمنون : 

 التفسٌر:
ولمد أرسلنا نوًحا إلى لومه، بدعوة التوحٌد فمال لهم: اعبدوا هللا وحده، لٌس لكم من إله ٌستحك 

 العبادة ؼٌره جل وعبل، فؤخلصوا له العبادة، أفبل تخشون عذابه؟
إلى  [، أي:" ولمد أرسلنا نوًحاٖٕلوله تعالى:}َولَمَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه{ ]المإمنون :  

 .(ٕ)لومه، بدعوة التوحٌد"

 .(ٖ)لال الطبري:أي:" داعٌهم إلى طاعتنا وتوحٌدنا، والبراءة من كل معبود سوانا" 
ٌُْرهُ{ ]المإمنون :   َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ [، أي:" فمال ٖٕلوله تعالى:}فََماَل 

 .(ٗ)ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل، فؤخلصوا له العبادة"لهم: اعبدوا هللا وحده، لٌس لكم من إله 
لال الطبري:" ٌمول: لال لهم: ذلوا ٌا لوم هلل بالطاعة، ما لكم من معبود ٌجوز لكم أن  

 .(٘)تعبدوه ؼٌره"
ٌخبر تعالى عن نوح ، علٌه السبلم ، حٌن بعثه إلى لومه ، لٌنذرهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)نتمامه ممن أشرن به وخالؾ أمره وكذب رسله "عذاب هللا وبؤسه الشدٌد ، وا
 .(2)[، أي:" أفبل تخشون عذابه؟"ٖٕلوله تعالى:}أَفَبَل تَتَّمُوَن{ ]المإمنون :  
 .(1)لال الطبري:" ٌمول: أفبل تخشون بعبادتكم ؼٌره عمابه أن ٌحل بكم" 
 .(5)أي : أال تخافون من هللا فً إشراككم به ؟!" لال ابن كثٌر:" 
أفبل تخافون أن ترفضوا عبادة هللا الذي هو ربكم وخالمكم  ل الزمخشري:أي:"لا 

ورازلكم، وشكر نعمته التً ال تحصونها واجب علٌكم، ثم تذهبوا فتعبدوا ؼٌره مما لٌس من 
 .(ٓٔ)استحماق العبادة فً شًء"

                                                             

 . صٌدحة: أي: نالته; ألّن اسمها كان صٌدح لال:1ٕٔ-1ٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 فملت لصٌدح انتجعً ببلالرأٌت الناس ٌنتجعون ؼٌثاً... 

 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
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 المرآن

ُ  }فَمَاَل اْلَمََلُ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن لَْوِمِه َما َهذَا إاِلَّ  ٌْكُْم َولَْو َشاَء َّللاَّ َل َعلَ بََشٌر ِمثْلُكُْم ٌُِرٌُد أَْن ٌَتَفَضَّ
ِلٌَن ) ( إِْن هَُو إاِلَّ َرُجٌل بِِه ِجنَّةٌ فَتََربَُّصوا بِِه َحتَّى َْٕٗلَْنَزَل َماَلئَِكًة َما َسِمْعنَا بَِهذَا فًِ آبَائِنَا اْْلَوَّ

 [ٕ٘ - ٕٗ({ ]المإمنون : ِٕ٘حٌٍن )
 ر:التفسٌ

فكذَّبه أشراؾ لومه، ولالوا لعامتهم: إنه إنسان مثلكم ال ٌتمٌَّز عنكم بشًء، وال ٌرٌد بموله إال 
رباسة وفضبل علٌكم، ولو شاء هللا أن ٌرسل إلٌنا رسوال ألرسله من المبلبكة، ما سمعنا بمثل 

وا حتى ٌُفٌك، هذا فٌَمن سبمنا من آباء وأجداد. وما نوح إال رجل به َمسٌّ من الجنون، فانتظر
 فٌترن دعوته، أو ٌموت، فتسترٌحوا منه.

[، ٕٗلوله تعالى:}فَمَاَل اْلَمؤَلُ الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن لَْوِمِه َما َهذَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُكُْم{ ]المإمنون : 
أي:" فمال أشراؾ لومه ورإساإهم الممعنون فً الكفر والضبلل لعامتهم: إنه إنسان مثلكم ال 

 .(ٔ)ز عنكم بشًء"ٌتمٌَّ 
فمالت جماعة أشراؾ لوم نوح، الذٌن جحدوا توحٌد هللا، وكذبوه  لال الطبري: ٌمول:"

 .(ٕ)لمومهم: ما نوح أٌها الموم إال بشر مثلكم، إنما هو إنسان مثلكم وكبعضكم"
 .(ٖ)ٌموله بعضهم لبعض" لال ٌحٌى:"

 .(ٗ)وهم السادة واألكابر منهم" -المؤل  لال ابن كثٌر:" 
ٌْكُْم{ ]المإمنون :  َل َعلَ [، أي:" وال ٌرٌد بموله إال رباسة ٕٗلوله تعالى:}ٌُِرٌُد أَْن ٌَتَفَضَّ

 .(٘)وفضبل علٌكم"
ٌَاُء  أن ٌطلب الفضل علٌكم وٌرأسكم، كموله تعالى: لال الزمخشري:"  }َوتَكُوَن لَكَُما اْلِكْبِر

 .(ٙ)["21فًِ اأْلَْرِض{ ]ٌونس : 
 .(2)وما له علٌكم من فضل" بالرسالة لال ٌحٌى:"

 .(1)ٌمول: ٌرٌد أن ٌصٌر له الفضل علٌكم، فٌكون متبوعا وأنتم له تبع" لال الطبري: "
ٌعنون : ٌترفع علٌكم وٌتعاظم بدعوى النبوة، وهو بشر مثلكم. فكٌؾ  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)أوحً إلٌه دونكم؟"
ُ أَلَْنَزَل  [، أي:" لو أراد ال له أن ٌبعث َٕٗمبَلبَِكةً{ ]المإمنون : لوله تعالى:}َولَْو َشاَء َّللاَّ

 .(ٓٔ)رسوالً لبعث ملكاً"
ٌمول: ولو شاء هللا أن ال نعبد شٌبا سواه; ألنزل مبلبكة، ٌمول: ألرسل  لال الطبري: "

 .(ٔٔ)بالدعاء إلى ما ٌدعوكم إلٌه نوح مبلبكة تإدي إلٌكم رسالته"
 .(ٕٔ)عث نبًٌّا ، لبعث َملًَكا من عنده ولم ٌكن بشًرا!"أي : لو أراد أن ٌب لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)ولو أنزل مبلبكة آلمنا" لال ٌحٌى:"

                                                             

 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .2ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٔ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .51ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .51ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
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ِلٌَن{ ]المإمنون :  [، أي:" ما سمعنا بمثل ٕٗلوله تعالى:}َما َسِمْعنَا بَِهذَا فًِ آَبابِنَا اأْلَوَّ
 .(ٔ)هذاكلبلم فً األمم الماضٌة، والدهور الخالٌة"

 .(ٕ)ادعى النبوة" أن رجبل لال ٌحٌى:"
ٌمول: " }ما سمعنا بهذا{ الذي ٌدعونا إلٌه نوح، من أنه ال إله لنا ؼٌر هللا لال الطبري: 

 .(ٖ)فً المرون الماضٌة، وهً آباإهم األولون"
أي : ببعثة البشر فً آبابنا األولٌن. ٌعنون بهذا أسبلفهم وأجدادهم واألمم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)الماضٌة "
}بِهذا{ إشارة إلى نوح علٌه السبلم، أو إلى ما كلهم به من الحث الزمخشري: لوله:"لال  

على عبادة هللا، أى: ما سمعنا بمثل هذا الكبلم، أو بمثل هذا الذي ٌدعى وهو بشر أنه رسول هللا. 
وما أعجب شؤن الضبلل لم ٌرضوا للنبّوة ببشر ولد رضوا لئللهٌة بحجر: ولولهم: }ما َسِمْعنا 

هذا{ ٌدل على أنهم وآباإهم كانوا فً فترة متطاولة. أو تكذبوا فً ذلن النهماكهم فً الؽى، بِ 
وتشمرهم ألن ٌدفعوا الحك بما أمكنهم وبما عّن لهم، من ؼٌر تمٌٌز منهم بٌن صدق وكذب. أال 

 .(٘)تراهم: كٌؾ جننوه ولد علموا أنه أرجح الناس عمبل وأوزنهم لول"
[، أي:" ما هو إال رجٌل به ٕ٘إِالَّ َرُجٌل بِِه ِجنَّةٌ{ ]المإمنون : لوله تعالى:}إِْن هَُو 

 .(ٙ)جنون"
 .(2)جنون" لال ٌحٌى:"

 .(1)ما نوح إال رجل به جنون" لال الطبري: أي:"
أي : مجنون فٌما ٌزعمه ، من أن هللا أرسله إلٌكم ، واختصه من بٌنكم  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)بالوحً "
 .(ٓٔ)أى: به جّن ٌخبلونه" لال الزمخشري:" 

[، أي:" فانتظروا واصبروا علٌه ٕ٘لوله تعالى:}فَتََربَُّصوا بِِه َحتَّى ِحٌٍن{ ]المإمنون : 
 .(ٔٔ)مدة حتى ٌموت"

ٌمول: فتلبثوا به، وتنظروا به حتى حٌن، ٌمول: إلى ولت ما، ولم ٌعنوا  لال الطبري:"
 .(ٕٔ)ى ٌوم ما، أو إلى ولت ما"بذلن ولتا معلوما، إنما هو كمول المابل: دعه إل

 .(ٖٔ)لال مماتل:" ٌعنون: الموت" 
 .(ٗٔ)لال بعضهم: حتى ٌموت، ولال بعضهم: حتى ٌستبٌن جنونه" لال ٌحٌى:"

أى احتملوه واصبروا علٌه إلى زمان، حتى ٌنجلً أمره عن عالبة،  لال الزمخشري:" 
 .(٘ٔ)فإن أفاق من جنونه وإال لتلتموه"

                                                             

 .1ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .51ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .1ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .51ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٖٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .1ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .51ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .1ٖٔ/ٖالكشاؾ: (٘ٔ)



2ٓ 
 

: انتظروا به رٌب المنون ، واصبروا علٌه مدة حتى تسترٌحوا أي  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)منه"

 
 المرآن

 [ٕٙ({ ]المإمنون : ٕٙ}لَاَل َرّبِ اْنُصْرنًِ بَِما َكذَّبُوِن )
 التفسٌر:

 لال نوح: رب انصرنً على لومً; بسبب تكذٌبهم إٌاي فٌما بلَّؽتهم من رسالتن.
 .(ٕ)فً العذاب بؤنه نازل بهم فً الدنٌا"لال مماتل:" ٌمول: انصرنً بتحمٌك لولً  

ٌمول: لال نوح داعٌا ربه، مستنصرا به على لومه; لما طال أمره  لال الطبري:"
وأمرهم، وتمادوا فً ؼٌهم: }رب انصرنً{ على لومً }بما كذبون{، ٌعنً: بتكذٌبهم إٌاي، فٌما 

 .(ٖ)بلؽتهم من رسالتن، ودعوتهم إلٌه من توحٌدن"
 .(ٗ)ٌعنً: أهلكهم نصرة لً جزاء تكذٌبهم" لال السمعانً:"

 .(٘)أي: أعنً بإهبلكهم لتكذٌبهم إٌاي" لال البؽوي:"
ٌمول تعالى مخبًرا عن نوح ، علٌه السبلم ، أنه دعا ربه ٌستنصره على  لال ابن كثٌر:" 

لومه ، كما لال تعالى مخبرا عنه فً اآلٌة األخرى : } فََدَعا َربَّهُ أَنًِّ َمْؽلُوٌب فَاْنتَِصْر { ]الممر : 
 .(ٙ)[ ، ولال هاهنا : }لَاَل َرّبِ اْنُصْرنًِ بَِما َكذَّبُوِن {"ٓٔ

كؤنه لال: أهلكهم بسبب تكذٌبهم إٌاى، أو انصرنً بدل ما كذبونً،  لال الزمخشري:" 
كما تمول: هذا بذان، أى بدل ذان ومكانه. والمعنى: أبدلنى من ؼّم تكذٌبهم، سلوة النصرة 

 .(2)علٌهم"
 [:ٕٙ-ٖٕفوابد اآلٌات:]

 إثبات النبوة الدمحمٌة بذكر أخبار الؽٌب التً ال تعلم إاّل من طرٌك الوحً. -ٔ
 مرٌر التوحٌد بذكر دعوة الرسل ألوامهم إلٌه.ت -ٕ
 بٌان سنة من سنن البشر وهً أن دعوة الحك أول من ٌردها الكبراء من أهل الكفر. -ٖ
بٌان كٌؾ ٌرد الظالمون دعوة الحك بإتهام الدعاة بما هم براء منه كالجنون وؼٌره من  -ٗ

 االتهامات كالعمالة لفبلن والتملك لفبلن.
 المرآن
ٌِْه أَِن اْصنَعِ اْلفُْلَن بِؤَْعٌُنِنَا َوَوْحٌِنَا فَِإذَا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر فَاْسلُْن فٌِهَ }فَؤَوْ  ٌْنَا إِلَ ا ِمْن كُّلٍ َح

ٌِْه اْلمَْوُل ِمْنُهْم َواَل تَُخاِطْبنًِ ِفً الَِّذٌَن َظلَمُ  ٌِْن َوأَْهلََن إاِلَّ َمْن َسبََك َعلَ ٌِْن اثْنَ وا إِنَُّهْم ُمْؽَرلُوَن َزْوَج
 [6ٕ({ ]المإمنون : 6ٕ)

 التفسٌر:
فؤوحٌنا إلٌه أن اصنع السفٌنة بمرأى منا وبؤمرنا لن ومعونتنا، وأنت فً حفظنا وكبلءتنا، فإذا 

وهو المكان الذي -جاء أمرنا بعذاب لومن بالؽرق، وبدأ الطوفان، فنبع الماء بموة من التنور 
العذاب، فؤدِخْل فً السفٌنة من كل األحٌاء ذكًرا وأنثى; لٌبمى عبلمة على مجًء  -ٌخبز فٌه

النسل، وأدخل أهلن إال َمِن استحك العذاب لكفره كزوجتن وابنن، وال تسؤلنً نجاة لومن 
 الظالمٌن، فإنهم مؽرلون ال محالة.

                                                             

 .2ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٔٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .٘ٔٗ/٘تفسٌر البؽوي: (٘)
 .2ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٖٔ/ٖالكشاؾ: (2)
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ٌِْه أَِن اْصنَعِ اْلفُْلَن بِؤَْعٌُِننَا َوَوْحٌِنَ  َل ٌْنَا إِ [، أي:" 2ٕا{ ]المإمنون : لوله تعالى:}فَؤَْوَح
 .(ٔ)فؤوحٌنا إلٌه أن اصنع السفٌنة بمرأى منا وبؤمرنا لن ومعونتنا، وأنت فً حفظنا وكبلءتنا"

ٌمول: فملنا له حٌن استنصرنا على كفرة لومه: اصنع الفلن، وهً  لال الطبري:" 
 .(ٕ)ن صنعتها"السفٌنة; بؤعٌننا، ٌمول: بمرأى منا، ومنظر، ووحٌنا، ٌمول: وبتعلٌمنا إٌا

}بِؤَْعٌُنِنا{ بحفظنا وكبلءتنا، كؤن معه من هللا حفاظا ٌكلبونه بعٌونهم،  لال الزمخشري:" 
لببل ٌتعرض له وال ٌفسد علٌه مفسد عمله. ومنه لولهم: علٌه من هللا عٌن كالبة، }َوَوْحٌِنا{، أى: 

 .(ٖ)جإ الطابر"نؤمرن كٌؾ تصنع ونعلمن، روى أنه أوحى إلٌه أن ٌصنعها على مثال جإ
لال سلٌمان المراسً: "عمل نوح السفٌنة فً أربع مابة سنة، وأنبت الساج أربعٌن سنة،  

 .(ٗ)حتى كان طوله أربع مابة ذراع، والذراع إلى المنكب"
عن زٌد بن أسلم :"أن نوحا علٌه السبلم مكث ٌؽرس الشجر وٌمطعها وٌٌبسها، ثم مابة  
 .(٘)ٌعملها"

:"أنه لال لما استنفذ هللا من فً األصبلب واألرحام من المإمنٌن عن كعب األحبار  
والكافرٌن أوحى إلى نوح أنه لن ٌإمن من لومن إال من لد آمن فاصنع الفلن، لال: ٌا رب ما أنا 
بنجار، لال: بلى فإن ذلن بعٌنً خذ المادوم فجعلت ٌده ال تخطا فجعلوا ٌمرون به وٌمولون: هذا 

 .(ٙ)د صار نجارا فعملها أربعٌن سنة"الذي ٌزعم أنه نبً ل
[، أي:" فإذا جاء أمرنا بعذاب لومن 2ٕلوله تعالى:}فَإِذَا َجاَء أَْمُرَنا{ ]المإمنون :  
 .(2)بالؽرق"
 .(1)ٌمول: فإذا جاء لضاإنا فً لومن، بعذابهم وهبلكهم" لال الطبري:" 
 .(5)ونبع الماء بموة من التنور"[، أي:" 2ٕلوله تعالى:}َوفَاَر التَّنُّوُر{ ]المإمنون :  
لال مطرؾ بن عبد هللا بن الشخٌر :"كانت عبلمة بٌنه وبٌن ربه إذا رأٌت التنور ٌفور  

ٌْنبالماء فـ } ٌِْن اثْنَ  .(ٓٔ){"اْحِمْل فٌَِها ِمْن كُّلٍ َزْوَج
 .(ٔٔ)كان آٌة لنوح، إذا خرج منه الماء فمد أتى الناس الهبلن والؽرق" لال الضحان:" 
 .(ٕٔ)ابن عباس لوله: "}وفار التنور{، لال: نبع" عن 
 [، وجوه:2ٕلوله تعالى:}َوفَاَر التَّنُّوُر{ ]المإمنون : وفً تفسٌر  

 .(ٗٔ)، وعكرمة(ٖٔ)أحدها : أن المراد: وجه األرض، لاله ابن عباس
 .(٘ٔ)"لال ابن عباس:"العرب تسمً وجه األرض تنور األرض

 . (ٙٔ)، رواه عكرمة عن ابن عباس«عٌن وردة»بالجزٌرة العٌن التً «: التنور»الثانً : أن 
 .(ٔ)عن ابن عباس فً لوله:"} وفار التنور{، لال: بالهند" وروي 

                                                             

 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٖٔ/٘ٔ(:ص1ٕٔٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/٘ٔ(:ص1ٖٔٙٔاخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/٘ٔ(:ص1ٔٙٗٔاخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘1ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 وروي، عن عكرمة، أنه لال وجه األرض". . لال ابن أبً حاتم:"5ٕٕٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم (ٗٔ)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘5ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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، ودمحم (ٕ)الثالث : أنه مسجد بالكوفة من لبل أبواب كندة ، لاله علً بن أبً طالب رضً هللا عنه
 .(ٙ)، ومجاهد(٘)، والشعبً(ٗ)وحذٌفة ،(ٖ)بن علً
 .(2)"أنه كان ٌحلؾ باهلل، ما فار التنور إال من ناحٌة الكوفة" وعن الشعبً: 

 .(1)ما زاد على وجه األرض فؤشرؾ منها ، لاله لتادة« التنور»الرابع : أن 
الخامس : أنه التنور الذي ٌخبز فٌه، لٌل له : إذا رأٌت الماء ٌفور منه فاركب أنت ومن معن ، 

 .(ٔٔ)، والفراء(ٓٔ)، ومماتل(5)لاله مجاهد
هو تنور الخابر: إذا فار الماء من أحر مكان فً دارن فهً آٌة العذاب  لال الفراء:" 

 .(ٕٔ)فؤسر بؤهلن"
 .(ٖٔ)وكان فً الشام بعٌن وردة" لال مماتل:" 

كان تنورا من حجارة كان لحواء حتى صار إلى نوح. لال: فمٌل له: إذا  لال الحسن:"
 .(ٗٔ)رأٌت الماء ٌفور من التنور فاركب أنت وأصحابن"

وكان فوران الماء منه علما لنوح، ودلٌبل على هبلن لومه. لال الشاعر لال المرطبً:"
 :(٘ٔ)وهو أمٌة

  .(ٙٔ)"فار تنورهم وجاش بماء ... صار فوق الجبال حتى عبلها
نبع الماء فً التنور، فعلمت به امرأته فؤخبرته لال، وكان ذلن فً ناحٌة  لال مجاهد:" 
 .(2ٔ)الكوفة"

عن ابن عباس لوله: "}وفار التنور{، لال: إذا رأٌت تنور أهلن ٌخرج منه الماء وروي 
 .(1ٔ)فإنه هبلن لومن"

بلؽنً أن نوحا علٌه السبلم لال لجارٌته: إذا فار تنورن ماء فؤخبرٌنً لال  لال عطاء:" 
عطاء: بلؽنً أنها لما فرؼت من آخر خبزها فار التنور فذهبت إلى سٌدها فؤخبرته فركب هو 

 .(5ٔ)ومن معه فً أعلى السفٌنة وفتح هللا السماء بماء منهمر وفجر األرض عٌونا"
-لصبح، من لولهم : نور الصبح تنوٌراً ، وهو مروي عن علً السادس : أن التنور هو تنوٌر ا

 .(ٕٓ)-رضً هللا عنه

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٕٕٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕ)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘ٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٕٕٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٕٕٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 حكاه دون ذكر اإلسناد.. 1ٕٕٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 .ٕٖٔ/٘ٔ(:ص1ٔٙٔٔاخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٙٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٖٗ/ٖ، وحكاه عنه النحاس فً معانً المرآن:ٕٖٓ/٘ٔ(:ص1ٔٙٓٔ )-(1ٔ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .٘٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٕٖٓ/٘ٔ(:1ٔ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 . ٖٗ/5، وتفسٌر المرطبً:2ٕٗ/ٕالبٌت ؼٌر منسوب فً النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٖٗ/5تفسٌر المرطبً: (ٙٔ)
 .ٕٖٓ/٘ٔ(:1ٔٙٓٔأخرجه الطبري) (2ٔ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .5ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5ٔ)
، والتفسٌر من سنن سعٌد بن 1ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘2ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٓ)

 [سنده ضعٌؾ .]ٖ٘ٗ/٘(:ص11ٓٔمنصور)
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ألن الحمل  لال أبو بكر االنباري: "والمول الذي ٌذهب إلٌه: هو أن التنور تنور الخبز;
 .(ٔ)على الظاهر الذي هو حمٌمة أولى من العمل على المجاز، والتمثٌل"

هو »وأولى هذه األلوال عندنا بتؤوٌل لوله: }التنور{ ، لول من لال:  لال الطبري:"
، ألن ذلن هو المعروؾ من كبلم العرب، وكبلم هللا ال ٌوجه إال إلى «التنور الذي ٌخبز فٌه

األؼلب األشهر من معانٌه عند العرب، إال أن تموم حجة على شًء منه بخبلؾ ذلن فٌسلم لها. 
 .(ٕ)خاطبهم بما خاطبهم به، إلفهامهم معنى ما خاطبهم به"وذلن أنه جل ثناإه إنما 
 .(ٖ)وهذا لول جمهور السلؾ وعلماء الخلؾ" لال ابن كثٌر:"

ٌِْن{ ]المإمنون :   ٌِْن اثَْن [، أي:" فؤدِخْل فً 2ٕلوله تعالى:}فَاْسلُْن فٌَِها ِمْن كُّلٍ َزْوَج
 .(ٗ)السفٌنة من كل األحٌاء ذكًرا وأنثى; لٌبمى النسل"
 .(٘)لال مجاهد:" ذكر وأنثى من كل صنؾ"

 .(ٙ)ٌمول لنوح: اجعل فً السفٌنة من كل زوجٌن اثنٌن" لال ابن عباس:"
كان مع نوح فً السفٌنة ثمانون رجبل، منهم أهلوهم وأنهم كانوا  لال ابن عباس، لال " 

 .(2)فً السفٌنة مابة وخمسٌن ٌوما"
األسد فً السفٌنة اشتهى اللحم فزاد مبارن: "سمعت بكرا ٌمول: لما حمل نوح لال  

 .(1)مخافة أهل السفٌنة، فشكوا ذلن إلى نوح، فدعا علٌه فؤلمٌت علٌه الحمى فمر به نوح"
لال مسلم بن ٌسار: "أمر نوح علٌه السبلم أن ٌحمل معه من كل زوجٌن اثنٌن وملن  

فنظر نوح إلى  معه، فجعل ٌمبض زوجا زوجا وبمً العنب، فجاء إبلٌس فمال: هذا كله لً،
الملن، فمال: إنه شرٌكن فؤحسن شركته، فمال: لً النصؾ وله النصؾ، لال إبلٌس: هذا كله لً، 
فنظر إلى الملن، فمال: إنه شرٌكن فؤحسن شركته، لال: نعم، لً الثلث وله الثلثان، لال أخفت 

لم: فكانوا ٌرون وأنت بحساب أنن تؤكله عنبا وتؤكله ذبٌبا وتشربه عصٌرا ثبلثة أٌام، لال: مس

 .(5)أنه إذا شربه كذلن فلٌس للشٌطان فٌه نصٌب"
ِه اْلمَْوُل ِمْنُهْم{ ]المإمنون :   ٌْ [، أي:" واحمل أهلن 2ٕلوله تعالى:}َوأَْهلََن إِالَّ َمْن َسبََك َعلَ

 .(ٓٔ)أٌضاً إِالّ من سبك علٌه المول بالهبلن ممن لم ٌإمن كزوجته وابنه"
[، أي:" وال 2ٕاِطْبنًِ فًِ الَِّذٌَن َظلَُموا ِإنَُّهْم ُمْؽَرلُوَن{ ]المإمنون : لوله تعالى:}َواَل تُخَ  

 .(ٔٔ)تسؤلنً نجاة لومن الظالمٌن، فإنهم مؽرلون ال محالة"
 .(ٕٔ)لال ٌحٌى:" أي: وال تراجعنً" 
لال الطبري:" ٌمول: وال تسؤلنً فً الذٌن كفروا باهلل أن أنجٌهم، فإنً لد حتمت علٌهم  

 .(ٖٔ)أؼرق جمٌعهم"أن 
 .(ٗٔ)المعنى: ال تخاطبنً فً إمهال الذٌن كفروا إنهم مؽرلون" لال الزجاج:" 

                                                             

 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٔٔنمبل عن التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٔ)
 .ٕٖٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .21ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص1ٙ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص1ٙ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص12ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص1ٙ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .55ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .2ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٓ٘/ٖمعانً المرآن: (ٗٔ)
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ٌمول وال تراجعنً فً الذٌن أشركوا، ٌمول هللا: وال تراجعنً فً ابنن  لال مماتل:" 
 .(ٔ)كنعان، فإنه من الذٌن ظلموا"

تنصر علٌهم أوحى هللا فلما شكا ذلن منهم نوح إلى هللا عز وجل واس لال ابن إسحاق:" 
إلٌه أن اصنع الفلن بؤعٌننا ووحٌنا }وال تخاطبنً فً الذٌن ظلموا{، أي: بعد الٌوم، }إنهم 

 .(ٕ)مؽرلون{"
 .(ٖ)نهى هللا عز وجل نوحا علٌه السبلم أن ٌراجعه فً أحد" لال لتادة:" 

 
 المرآن

ٌَْت أَْنَت َوَمْن َمعََن َعلَى اْلفُْلِن  انَا ِمَن اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن )}فَِإذَا اْستََو ِ الَِّذي نَجَّ ({ 5ٕفَمُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ
 [5ٕ]المإمنون : 

 التفسٌر:
انا من  فإذا علوت السفٌنة مستمًرا علٌها أنت ومن معن آمنٌن من الؽرق، فمل: الحمد هلل الذي نجَّ

 الموم الكافرٌن.
ٌَْت أَْنَت َوَمنْ   [، أي:" فإذا علوت 1َٕمعََن َعلَى اْلفُْلِن{ ]المإمنون :  لوله تعالى:}فَإِذَا اْستََو

 .(ٗ)السفٌنة مستمًرا علٌها أنت ومن معن آمنٌن من الؽرق"
 .(٘)لال أبو عبٌدة:معناه:" إذا علوت على السفٌنة" 
 .(ٙ)أي: استمررت فً الفلن" لال ابن لتٌبة:" 
ن، ممن حملته معن من فإذا اعتدلت فً السفٌنة أنت ومن مع لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)أهلن، راكبا فٌها عالٌا فولها"
أي: استمررت وجلست، ولد ٌكون االستواء بمعنى االرتفاع، لال  لال السمعانً:" 

 .(1)الخلٌل: دخلنا على أبً ربٌعة األعرابً، فمال لنا: استووا، أي: ارتفعوا"
وحام، وٌافث، ونساإهم. فجمٌع لال ٌحٌى:" كان معه امرأته وثبلث هكذا بنٌن له: سام،  

 .(5)من كان فً السفٌنة ثمانٌة"
اَنا ِمَن اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]المإمنون :   ِ الَِّذي نَجَّ [، أي:" فمل: 1ٕلوله تعالى:}فَمُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ

انا من الموم الكافرٌن"  .(ٓٔ)الحمد هلل الذي نجَّ
 .(ٔٔ)ٌعنً: من المشركٌن" لال الطبري: ٌمول:" 
إن مثل أهل بٌتى فٌكم مثل سفٌنة نوح من » أنه لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وفً بعض األخبار عن النبً 

 .(ٕٔ)«ركبها نجا ومن تخلؾ عنها هلن
 

 المرآن
ٌُْر اْلُمْنِزِلٌَن )  [5ٕ({ ]المإمنون : 5ٕ}َولُْل َرّبِ أَْنِزْلنًِ ُمْنَزاًل ُمبَاَرًكا َوأَْنَت َخ

 التفسٌر:

                                                             

 .ٙ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗٗٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗ٘ٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗٗالتفسٌرالمٌسر: (ٗ)
 .2٘/ٕمجاز المرآن: (٘)
 .22ٕؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .2ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .55ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٖٗٗالتفسٌرالمٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .-رضً هللا عنه-(. من حدٌث أبً ذر2ٕٓٗ، رلم ٖٙٔ/ٖأخرجه الحاكم )(ٕٔ)
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ر لً النزول المبارن اآلمن، وأنت خٌر المنزلٌن.ولل: رب   ٌّسِ
[، أي:" أنزلنً إِنزااًل 5ٕلوله تعالى:}َولُْل َرّبِ أَْنِزْلنًِ ُمْنَزاًل ُمَباَرًكا{ ]المإمنون :  

 .(ٔ)مباركاً ٌحفظنً من كل سوء"
 .(ٕ)ٌمول الرب عز وجل لنوح علٌه السبلم حٌن نزل من السفٌنة" لال مجاهد:" 
ولل إذا سلمن هللا، وأخرجن من الفلن، فنزلت عنها: }رب أنزلنً  الطبري: ٌمول:"لال  

 .(ٖ)منزال{ من األرض}مباركا{"
 .(ٗ)ٌعنى بالبركة: أنهم توالدوا وكثروا" لال مماتل:" 
البركة بعد النزول هو كثرة النسل من أوالده الثبلثة، والبركة لبل  لال السمعانً:" 

 .(٘)النزول هو النجاة"
ٌُْر اْلُمْنِزِلٌَن{ ]المإمنون :   [، أي:" وأنت ٌا رب خٌر المنزلٌن 5ٕلوله تعالى:}َوأَْنَت َخ

 .(ٙ)ألولٌابن والحافظٌن لعبادن"
 .(2)}وأنت خٌر{ من أنزل عباده المنازل" لال الطبري: ٌمول:" 
هل هبطوا وهللا عنهم راض هبطوا بسبلم من هللا كانوا أهل رحمته من أ لال ابن زٌد:" 

 .(1)ذلن الدهر"
هبط إلى األرض ٌوم عاشوراء وصام نوح ومن معه من المؽرب إلى  لال لتادة:" 
 .(5)المؽرب"
من نزل منزال فمال: رب أنزلنً منزال مباركا وأنت خٌر »وفً بعض أخبار النبً:  

المنزلٌن، كان ضمانا على هللا أن ٌحفظه من كل شًء ٌهوله، وإن توفً فً ذلن المنزل دخل 
 . (ٓٔ)«الجنة

 
 المرآن

 [ٖٓ({ ]المإمنون : ٖٓ}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت َوإِْن كُنَّا لَُمْبتَِلٌَن )
 التفسٌر:

إن فً إنجاء المإمنٌن وإهبلن الكافرٌن لَدالالت واضحات على صدق رسل هللا فٌما جاإوا به 
 ة بهم.من هللا، وإن كنا لمختبرٌن األمم بإرسال الرسل إلٌهم لبل ولوع العموب

ٌَاٍت{ ]المإمنون :   [، أي:" إن فً إنجاء المإمنٌن وإهبلن ٖٓلوله تعالى:}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَل
 .(ٔٔ)الكافرٌن لَدالالت واضحات على صدق رسل هللا فٌما جاإوا به من هللا"

بالدٌن، ٌعنً: ما أرسل به الرسل من عبادته. وهو تفسٌر  "لَُمْبتَِلٌَن{لال ٌحٌى:} 
 .(ٕٔ)الحسن"
 .(ٖٔ)من أمر لوم نوح وؼرلهم }آلٌات{ لمن بعدهم" لال الطبري: " 

                                                             

 .1ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1٘ٗتفسٌر مجاهد: (ٕ)
 .2ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .1ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٓٗٓ/ٙ(:ص5ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٓٗٓ/ٙ(:ص5ٖٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕٗ/ٖذكره ابن فارس، نمبل عن تفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٓٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .1ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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[، أي:" وإن كنا لمختبرٌن األمم بإرسال ٖٓلوله تعالى:}َوإِْن كُنَّا لَُمْبتَِلٌَن{ ]المإمنون :  
 .(ٔ)الرسل إلٌهم لبل ولوع العموبة بهم"

 .(ٕ)تذكٌره"وما كنا إال مختبرٌن إٌاهم بإرسال نوح ، ووعظه و لال الواحدي:أي:" 
ٌمول تعالى ذكره: وكنا مختبرٌهم بتذكٌرنا إٌاهم بآٌاتنا، لننظر ما هم  لال الطبري: " 

 .(ٖ)عاملون لبل نزول عموبتنا بهم"
بالدٌن، ٌعنً: ما أرسل به الرسل من عبادته. وهو تفسٌر  "لَُمْبتَِلٌَن{لال ٌحٌى:} 
 .(ٗ)الحسن"

 [:ٖٓ-2ٕفوابد اآلٌات:]
 لهً وتمرٌر النبوة الدمحمٌة.إثبات الوحً اإل -ٔ
 تمرٌر حادثة الطوفان المعروفة لدى المإرخٌن. -ٕ
 بٌان عالبة الظلم وأنه هبلن الظالمٌن. -ٖ
سنٌة لول بسم هللا والحمد هلل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ممرنٌن، وإنا إلى ربنا  -ٗ

 والطٌارة.لمنملبون عند ركوب الدابة أو السفٌنة ونحوها كالسٌارة 
 استحباب الدعاء وسإال هللا تعالى ما العبد فً حاجة إلٌه من خٌر الدنٌا. -٘
 بٌان سر ذكر لصة نوح وهو ما فٌها من العظات والعبر. -ٙ

 المرآن
 [ٖٔ({ ]المإمنون : ٖٔ}ثُمَّ أَْنَشؤْنَا ِمْن بَْعِدِهْم لَْرنًا آَخِرٌَن )

 التفسٌر:
 آخر هم لوم عاد.ثم أنشؤنا من بعد لوم نوح جٌبل 

 .(٘)لال الطبري: ٌمول:" ثم أحدثنا من بعد مهلن لوم نوح، لرنا آخرٌن، فؤوجدناهم" 

 .(ٙ)أي: ثم أحدثنا من بعد إهبلن لوم نوح لوماً آخرٌن" لال مكً:" 
 .(2)أي: لوما آخرٌن" لال السمعانً:" 
 .(1)من بعد إهبلكهم، }لرنا آخرٌن{" لال البؽوي:" 
 .(5)ٌعنً: عادا لوم هود" لال الواحدي:" 
ٌخبر تعالى أنه أنشؤ بعد لوم نوح لرنًا آخرٌن  لٌل : المراد بهم عاد ،  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْحةُ  فإنهم كانوا مستخلفٌن بعدهم. ولٌل : المراد بهإالء ثمود ; لموله : } فَؤََخذَتُْهُم الصَّ
 .(ٓٔ)بِاْلَحّكِ{"
م عاد لوم هود: عن ابن عباس رضى هللا عنهما. }لَْرناً آَخِرٌَن{، ه لال الزمخشري:" 

وتشهد له حكاٌة هللا تعالى لول هود: }َواْذكُُروا إِْذ َجعَلَكُْم ُخلَفاَء ِمْن بَْعِد لَْوِم نُوحٍ{، ومجًء لصة 
 .(ٔٔ)هود على أثر لصة نوح فً سورة األعراؾ وسورة هود والشعراء"

علٌه السبلم، ألن هذه المصة تشبه لوم صالح « ثمود»" الظاهر أنهم  لال السعدي: 
 .(ٕٔ)لصتهم"

                                                             

 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .15ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٕ)
 .1ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .1ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٙٔٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٙٔٗ/٘تفسٌر البؽوي: (1)
 .15ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (5)
 .2ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٔ٘٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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 المرآن

ٌُْرهُ أَفاََل تَتَّمُوَن ) َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ ({ ]المإمنون : ٕٖ}فَؤَْرَسْلنَا فٌِِهْم َرسُواًل ِمْنُهْم أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ
ٖٕ] 

 التفسٌر:
اعبدوا هللا وحده لٌس لكم معبود بحك فؤرسلنا فٌهم رسوال منهم هو هود علٌه السبلم، فمال لهم: 

 ؼٌره، أفبل تخافون عمابه إذا عبدتم ؼٌره؟
[، أي:" فؤرسلنا فٌهم رسوال ٕٖلوله تعالى:}فَؤَْرَسْلنَا فٌِِهْم َرسُواًل ِمْنُهْم{ ]المإمنون :  

 .(ٔ)منهم هو هود علٌه السبلم"
 .(ٕ)لال الطبري: " داعٌا لهم" 
 .(ٖ)رسوالً منهم أن ٌدعوهم إلى اإلٌمان" أي: فؤرسلنا فٌهم لال مكً:" 
فً التفسٌر: أن المرن هم لوم هود، وهم عاد، والرسول هو هود،  لال السمعانً:" 

 .(ٗ)وٌمال: لوم صالح وصالح، واألول أصح وأظهر"
ٌعنً هودا، ألنه ما كانت أمة أنشبت فً إثر لوم نوح إال عاد. ولٌل: هم  لال المرطبً:" 

ا فٌهم رسوال{ ٌعنً: صالحا. لالوا: والدلٌل علٌه لوله تعالى آخر اآلٌة:}فؤخذتهم لوم ثمود}فؤرسلن
 [.2ٙ[، نظٌرها:}وأخذ الذٌن ظلموا الصٌحة{ ]هود: ٔٗالصٌحة{ ]المإمنون: 

: وممن أخذ بالصٌحة أٌضا أصحاب مدٌن لوم شعٌب، فبل ٌبعد أن ٌكونوا -المرطبً-للت
 .(٘)هم، وهللا أعلم"

}منهم{، أي: من عشٌرتهم، ٌعرفون مولده ومنشإه لٌكون سكونهم إلى :" -لال المرطبً
 .(ٙ)لوله أكثر"

}منهم{، أي:" من جنسهم، ٌعرفون نسبه وحسبه وصدله، لٌكون ذلن  لال السعدي: 
 .(2)أسرع النمٌادهم، إذا كان منهم، وأبعد عن اشمبزازهم، فدعا إلى ما دعت إلٌه الرسل أممهم"

ٌُْرهُ{ ]المإمنون : لوله تعالى:}أَِن اعْ   َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ [، أي:" ، فمال لهم: ٕٖبُُدوا َّللاَّ
 .(1)اعبدوا هللا وحده لٌس لكم معبود بحك ؼٌره"

لال الطبري: " أطٌعوه دون اآللهة واألصنام، فإن العبادة ال تنبؽً إال له، ما لكم من  
 .(5)معبود ٌصلح أن تعبدوا سواه"

لهم اتفموا على هذه الدعوة، وهً أول دعوة ٌدعون بها أممهم، األمر فك لال السعدي:" 
بعبادة هللا، واإلخبار أنه المستحك لذلن، والنهً عن عبادة ما سواه، واإلخبار ببطبلن ذلن 

 .(ٓٔ)وفساده"
[، أي:" أفبل تخافون عمابه إذا عبدتم ٕٖلوله تعالى:}أَفَبَل تَتَّمُوَن{ ]المإمنون : 

 .(ٔٔ)ؼٌره؟"
ل الطبري: " أفبل تخافون عماب هللا بعبادتكم شٌبا دونه، وهو اإلله الذي ال إله لكم لا 

 .(ٔ)سواه"
                                                             

 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٙٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٙٔٗ/٘. ونمله البؽوي بتمامه:2ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٔٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٔ٘٘تفسٌر السعدي: (2)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٔ٘٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)أي: أفبل تخافون عماب هللا بعبادتكم األصنام من دون هللا" لال مكً:" 
 

 المرآن
ْنٌَا َما َهذَا إاِلَّ }َولَاَل اْلَمََلُ ِمْن لَْوِمِه الَِّذٌَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِِلمَاِء اآْلِخَرِة  َوأَتَْرْفنَاهُْم فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ
ا تَْشَربُوَن ) ا تَؤْكُلُوَن ِمْنهُ َوٌَْشَرُب ِممَّ  [ٖٖ({ ]المإمنون : ٖٖبََشٌر ِمثْلُكُْم ٌَؤْكُُل ِممَّ

 التفسٌر:
ا أُنعم به ولال األشراؾ والوجهاء من لومه الذٌن كفروا باهلل، وأنكروا الحٌاة اآلخرة، وأطؽاهم م

علٌهم فً الدنٌا من ترؾ العٌش: ما هذا الذي ٌدعوكم إلى توحٌد هللا تعالى إال بشر مثلكم ٌؤكل 
 من جنس طعامكم، وٌشرب من جنس شرابكم.

[، ٖٖلوله تعالى:}َولَاَل اْلَمؤَلُ ِمْن لَْوِمِه الَِّذٌَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِِلمَاِء اآْلِخَرةِ{ ]المإمنون :  
 .(ٖ)ولال األشراؾ والوجهاء من لومه الذٌن كفروا باهلل، وأنكروا الحٌاة اآلخرة"أي:" 

أي: لال أشراؾ لومه المكذبون، الكفار بالبعث، ٌعنً لوم هود علٌه  لال مكً:" 
 .(ٗ)السبلم"

لال الطبري: ٌمول:" ولالت األشراؾ من لوم الرسول الذي أرسلنا بعد نوح، وعنى  
 .(٘): صالحا، وبمومه: ثمود"بالرسول فً هذا الموضع

ْنٌَا{ ]المإمنون :   [، أي:" وأطؽاهم ما أُنعم به ٖٖلوله تعالى:}َوأَتَْرْفَناهُْم فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ
 .(ٙ)علٌهم فً الدنٌا من ترؾ العٌش"

لال الطبري: ٌمول:" ٌمول: ونعمناهم فً حٌاتهم الدنٌا بما وسعنا علٌهم من المعاش،  
 :(2)الرزق، حتى بطروا وعتوا على ربهم، وكفروا، ومنه لول الراجزوبسطنا لهم من 

 .(1)ولد أرانً بالدٌار مترفا"

أي: ونعمناهم فً الدنٌا بسعة الرزق حتى بطروا وعتوا، فكفروا وكذبوا  لال مكً:" 
 .(5)الرسل"

حٌاة أي: وأؼنٌاهم فً الحٌاة الدنٌا، وٌمال: وسعنا علٌهم المعٌشة فً ال لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)الدنٌا حتى أترفوا، واإلتراؾ هو التنعم بمبلذ العٌش"

 .(ٔٔ):"أي: وسعنا علٌهم نعم الدنٌا حتى بطروا وصاروا ٌإتون بالترفة"-لال المرطبً
[، أي:" لالوا ألتباعهم مضلٌن لهم: ٖٖلوله تعالى:}َما َهذَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُكُْم{ ]المإمنون :  

 .(ٕٔ)رسول إِال إِنسان مثلكم"ما هذا الذي ٌزعم أنه 
 .(ٖٔ)أي: من جنسكم" لال السعدي:" 

                                                                                                                                                                               

 .1ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٙٗ/2ى بلوغ النهاٌة:الهداٌة إل (ٕ)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٙٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .1ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
( لال فً شرحه له: ولد أرانً أي لد كنت 5ٔالبٌت للعجاج )أراجٌز العرب للسٌد دمحم توفٌك البكري ص (2)

النعٌم والرفه. وفً )اللسان: ترؾ( : والمترؾ: المتنعم المتوسع فً مبلذ الدنٌا أرنً. والمترؾ من الترؾ، وهو 
وشهوتها. ورجل مترؾ، ومترؾ كمعظم: موسع علٌه. وترؾ الرجل وأترفه: دهلل وملكه. ولوله تعالى }إال لال 

 .مترفوها{ : أي أولوا الترؾ وأراد رإساءها ولادة الشر منها
 ..5ٕ-ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٙٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (5)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .1ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٔ٘٘تفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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ٌمول: لالوا: بعث هللا صالحا إلٌنا رسوال من بٌننا، وخصه بالرسالة  لال الطبري:" 
 .(ٔ)دوننا، وهو إنسان مثلنا"

ا تَْشَربُوَن{ ]المإمنون :  ا تَؤْكُلُوَن ِمْنهُ َوٌَْشَرُب ِممَّ ٌَؤْكُُل ِممَّ [، أي:" ٌؤكل ٖٖ لوله تعالى:}
 .(ٕ)من جنس طعامكم، وٌشرب من جنس شرابكم"

ٌمول:" ٌؤكل مما نؤكل منه من الطعام، وٌشرب مما نشرب، وكٌؾ لم  لال الطبري: 
 .(ٖ)ٌرسل ملكا من عنده ٌبلؽنا رسالته"

 .(ٗ):"أي: فبل فضل له علٌكم ألنه محتاج إلى الطعام والشراب كؤنتم"-لال المرطبً
فما الذي ٌفضله علٌكم؟ فهبل كان ملكا ال ٌؤكل الطعام، وال ٌشرب  لال السعدي:" 
 .(٘)الشراب"
  
 المرآن

 [ٖٗ({ ]المإمنون : ٖٗ}َولَئِْن أََطْعتُْم بََشًرا ِمثْلَكُْم إِنَّكُْم إِذًا لََخاِسُروَن )
 التفسٌر:

 ولبن اتبعتم فرًدا مثلكم إنكم إذًا لخاسرون بترككم آلهتكم واتباعكم إٌاه.
[، أي:" ولبن اتبعتم فرًدا ٖٗلوله تعالى:}َولَبِْن أََطْعتُْم بََشًرا ِمثْلَكُْم{ ]المإمنون :  

 .(ٙ)مثلكم"
 .(2)أي:" فاتبعتموه، ولبلتم ما ٌمول وصدلتمو" لال الطبري: 
 .(1)فٌما ٌؤمركم به" لال البٌضاوي:أي:" 
 .(5)م"أي: إن تبعتموه وجعلتموه لكم ربٌسا، وهو مثلك لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)}بشرا مثلكم{، أي: من لحم ودم مثلكم" لال السمعانً:" 

[، أي:" إنكم إذًا لخاسرون بترككم ٖٗلوله تعالى:}إِنَّكُْم إِذًا لََخاِسُروَن{ ]المإمنون :  
 .(ٔٔ)آلهتكم واتباعكم إٌاه"

كم أي:" إنكم إذن لمؽبونون حظوظكم من الشرؾ والرفعة فً الدنٌا، باتباع لال الطبري: 
 .(ٕٔ)إٌاه"

أي: المؽبونون، وٌمال: تاركون طرٌمة العمبلء، فتكونون بمنزلة من  لال السمعانً:" 
 .(ٖٔ)خسر عمله"

:" ٌرٌد لمؽبونون بترككم آلهتكم واتباعكم إٌاه من ؼٌر فضٌلة له -لال المرطبً
 .(ٗٔ)علٌكم"

}لخاسرون{ باالنمٌاد لمثلكم ومن حممهم أنهم أبوا اتباع مثلهم وعبدوا  لال النسفً:"
 .(ٔ)أعجز منهم"

                                                             

 .5ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٔ٘٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .12/ٗتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٔ٘٘تفسٌر السعدي: (5)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
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جزاء للشرط وجواب للذٌن لاولوهم من « إذا»حٌث أذللتم أنفسكم، و لال البٌضاوي:" 
 .(ٕ)لومه"

إنكم لمسلوبو العمل، نادمون على ما فعلتم. وهذا من العجب، فإن  لال السعدي:" 
الخسارة والندامة حمٌمة لمن لم ٌتابعه ولم ٌنمد له. والجهل والسفه العظٌم لمن تكبر عن االنمٌاد 
لبشر، خصه هللا بوحٌه، وفضله برسالته، وابتلً بعبادة الشجر والحجر. وهذا نظٌر لولهم: 

َّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَِفً َضبَلٍل َوسُعٍُر)}فَمَالُوا أَبََشًرا  نِنَا َبْل هَُو  (ِٕٗمنَّا َواِحًدا نَت ٌْ ٌِْه ِمْن بَ ْكُر َعلَ ًَ الذِّ أَأُْلِم
 .(ٖ)["ٕٗ[ ]الممر : ٕ٘-َٕٗكذَّاٌب أَِشٌر{ ]الممر : 

 
 المرآن

 [ٖ٘({ ]المإمنون : ٖ٘أَنَّكُْم ُمْخَرُجوَن )}أٌََِعُدكُْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم َوكُْنتُْم تَُرابًا َوِعَظاًما 
 التفسٌر:

لون ما ٌَِعُدكم به من أنكم إذا متُّم، وصرتم ترابًا وعظاًما مفتتة، تُْخَرجون من لبوركم  كٌؾ تَُصّدِ
 أحٌاء؟

" لالوا لهم: أٌعدكم صالح أنكم إذا متم وكنتم ترابا فً لبوركم، وعظاما لد  لال الطبري: 
أنكم مخرجون من لبوركم أحٌاء، كما كنتم لبل  -كم، وبمٌت عظامها ذهبت لحوم أجساد

 .(ٗ)مماتكم؟"
 .(٘)تحصٌل المعنى: أٌعدكم أنكم إذا متم ولبرتم ثم خرجتم من لبوركم" لال السمعانً:" 
 .(ٙ)أنكروا المعاد الجثمانً" لال ابن كثٌر:" 
 .(2)«أنكم مخروجونأٌعدكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما »وفً لراءة ابن مسعود:  

 
 المرآن

ٌَْهاَت ِلَما تُوَعُدوَن ) ٌَْهاَت َه  [ٖٙ({ ]المإمنون : ٖٙ}َه
 التفسٌر:

 بعٌد حمًا ما توعدون به أٌها الموم من أنكم بعد موتكم تُْخَرجون أحٌاء من لبوركم.
لال الطبري:" هذا خبر من هللا جل ثناإه عن لول المؤل من ثمود أنهم لالوا: هٌهات  

ت: أي بعٌد ما توعدون أٌه الموم، من أنكم بعد موتكم ومصٌركم ترابا وعظاما مخرجون هٌها
 .(1)أحٌاء من لبوركم، ٌمولون: ذلن ؼٌر كابن"

 .(5)أي : بعٌد بعٌد ذلن" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)لال مماتل:" ٌمول: هذا حدٌث لد درس فبل ٌذكر" 
 .(ٔٔ)بعٌد }لما توعدون{"بعٌد، كؤنه لال: « هٌهات»لال الفراء:" معنى:  
 .(ٕٔ)عن ابن عباس، لوله: "}هٌهات هٌهات{، ٌمول: بعٌد بعٌد" 
 .(ٔ)ٌعنً: البعث" لال لتادة:" 

                                                                                                                                                                               

 .1ٙٗ/ٕتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .12/ٗر البٌضاوي:تفسٌ (ٕ)
 .ٔ٘٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .2ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٗٗ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٙ٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٕ)تباعد البعث فً أنفس الموم، أي: ال ٌبعثون" لال لتادة:" 
 .(ٖ)لال الكلبً: "ٌمولون: بعٌد بعٌد ما وعدكم لٌوم البعث"

استبعد أعداء هللا إخراجهم ونشرهم لما كانت العدة به بعد الموت إؼفاال  لال الواحدي:" 
 .(ٗ)["25منهم للتفكٌر فً لوله: }لل ٌحٌٌها الذي أنشؤها أول مرة{ ]ٌس: 

فلما أنكروا رسالته وردوها، أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت،  لال السعدي:" 
والمجازاة على األعمال فمالوا: }أٌعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون * هٌهات 
هٌهات لما توعدون{، أي: بعٌد بعٌد ما ٌعدكم به من البعث بعد أن تمزلتم وكنتم ترابا وعظاما 

صرا ورأوا هذا بالنسبة إلى لدرهم ؼٌر ممكن فماسوا لدرة الخالك بمدرهم تعالى فنظروا نظرا لا
هللا فؤنكروا لدرته على إحٌاء الموتى وعجزوه ؼاٌة التعجٌز ونسوا خلمهم أول مرة وأن الذي 
أنشؤهم من العدم فإعادته لهم بعد البلى أهون علٌه وكبلهما هٌن لدٌه فلم ال ٌنكرون أول خلمهم 

المحسوسات وٌمولون إننا لم نزل موجودٌن حتى ٌسلم لهم إنكارهم للبعث وٌنتملوا وٌكابرون 
 معهم إلى االحتجاج على إثبات وجود الخالك العظٌم؟

وهنا دلٌل آخر وهو أن الذي أحٌا األرض بعد موتها إن ذلن لمحًٌ الموتى إنه على كل 
}بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءهُْم ُمْنِذٌر  وله:شًء لدٌر وثم دلٌل آخر وهو ما أجاب به المنكرٌن للبعث فً ل

ٌء َعِجٌٌب) ًْ [، فمال ٖ-ٕ(أَإِذَا ِمتْنَا َوكُنَّا تَُرابًا ذَِلَن َرْجٌع بَِعٌٌد{ ]ق : ِٕمْنُهْم فَمَاَل اْلَكافُِروَن َهذَا َش
ْنَدنَا ِكتَاٌب َحِفٌظٌ{ ]ق : [ أي: فً البلى }َوعِ ٗفً جوابهم }لَْد َعِلْمنَا َما تَْنمُُص اأْلَْرُض ِمْنُهْم{ ]ق : 

ٗ" ](٘). 
 .(ٙ)، بكسر التاء فٌهما«هٌهات هٌهات»لرأ ذلن أبو جعفر: و 

 
 المرآن

ْنٌَا نَُموُت َونَْحٌَا َوَما نَْحُن بَِمْبعُوثٌَِن ) ًَ إِالَّ َحٌَاتُنَا الدُّ  [6ٖ({ ]المإمنون : 6ٖ}إِْن ِه
 التفسٌر:

 اآلباء منا وٌحٌا األبناء، وما نحن بمخرجٌن أحٌاء مرة أخرى.ما حٌاتنا إال فً هذه الدنٌا، ٌموت 
ْنٌَا نَُموُت َونَْحٌَا{ ]المإمنون :   ًَ إِالَّ َحٌَاتَُنا الدُّ [، أي:" ما حٌاتنا إال 2ٖلوله تعالى:}إِْن ِه

 .(2)فً هذه الدنٌا، ٌموت اآلباء منا وٌحٌا األبناء"
 .(1)أي: نموت ونولد" لال ٌحٌى:" 
 .(5)أي: ٌموت أناس وٌحٌا أناس" دي:"لال السع 
ٌمول: ما حٌاة إال حٌاتنا الدنٌا التً نحن فٌها، تموت األحٌاء منا فبل تحٌا،  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)وٌحدث آخرون منا فٌولدون أحٌاء"
 .(ٔٔ)أى: ٌموت بعض وٌولد بعض، ٌنمرض لرن وٌؤتى لرن آخر" لال الزمخشري:" 
[، أي:" وما نحن بمخرجٌن أحٌاء مرة 2ٖبَِمْبعُوثٌَِن{ ]المإمنون : لوله تعالى:}َوَما نَْحُن  
 .(ٕٔ)أخرى"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٓٓٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .15ٕ/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .15ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٗ)
 .ٔ٘٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٓٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٔ٘٘تفسٌر السعدي: (5)
 .ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .12ٔ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)ٌمول: لالوا: وما نحن بمبعوثٌن بعد الممات" لال الطبري:" 
ٌمول لٌس آخرة وال بعث، ٌكفرون بالبعث، ٌمولون: إنما هً حٌاتنا هذه  لال ابن زٌد:" 

ٌمولون: إنما الناس كالزرع ٌحصد هذا، وٌنبت هإالء،  ثم نموت وال نحٌا، ٌموت هإالء وٌحٌا
 .(ٕ)هذا، ٌمولون: ٌموت هإالء، وٌؤتً آخرون"

 [:1ٖ-ٖٔفوابد اآلٌات:]
 بٌان سنة هللا تعالى فً إرسال الرسل، وما تبتدىء به دعوتهم وهوال إله إالّ هللا. -ٔ
 أهل الكفر ال ٌصدر عنهم إال ما هو شر وباطل لفساد للوبهم. -ٕ
 ِسبب كثٌراً من المفاسد والشرور، ولهذا ٌجب أن ٌُْحذَْر بااللتصاد.الترب  -ٖ
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء وإثباتها وهً ما ٌنكره المبلحدة هروباً من االستمامة. -ٗ
 تُكؤة عامة المشركٌن وهً كٌؾ ٌكون الرسول رجبلً من البشر، دفعاً للحك وعدم لبوله. -٘

 المرآن
ِ َكِذبًا َوَما نَْحُن لَهُ بُِمْإِمِنٌَن )}إِْن هَُو إاِلَّ   [5ٖ({ ]المإمنون : 5َٖرُجٌل اْفتََرى َعلَى َّللاَّ

 التفسٌر:
 وما هذا الداعً لكم إلى اإلٌمان إال رجل اختلك على هللا كذبًا، ولسنا بمصدلٌن ما لاله لنا.

ِ َكِذبًا  [، أي:" وما هذا 1ٖ{ ]المإمنون : لوله تعالى:}إِْن هَُو إِالَّ َرُجٌل اْفتََرى َعلَى َّللاَّ
 .(ٖ)الداعً لكم إلى اإلٌمان إال رجل اختلك على هللا كذًبا"

 .(ٗ)ٌزعم أن هللا أرسله" لال ٌحٌى:" 
لالوا ما صالح إال رجل اختلك على هللا كذبا فً لوله: }ما لكم من إله  لال الطبري:" 

 .(٘)ؼٌره{، وفً وعده إٌاكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون"
[، أي:" ولسنا بمصدلٌن ما لاله 1ٖلوله تعالى:}َوَما نَْحُن لَهُ بُِمْإِمنٌَِن{ ]المإمنون :  

 .(ٙ)لنا"
 .(2)دلٌن"أي: بمص لال ٌحٌى:" 
ٌمول: وما نحن له بمصدلٌن فٌما ٌمول: إنه ال إله لنا ؼٌر هللا، وفٌما ٌعدنا  لال الطبري:" 

 .(1)من البعث بعد الممات"
 
 

 المرآن
 [5ٖ({ ]المإمنون : 5ٖ}لَاَل َرّبِ اْنُصْرنًِ بَِما َكذَّبُوِن )

 التفسٌر:
 لً.فدعا رسولهم ربه لاببل رب انصرنً علٌهم بسبب تكذٌبهم 

ٌمول: لال صالح لما أٌس من إٌمان لومه باهلل، ومن تصدٌمهم إٌاه بمولهم:  لال الطبري:" 
}وما نحن له بمإمنٌن{ رب انصرنً على هإالء بما كذبون ٌمول: بتكذٌبهم إٌاي فٌما دعوتهم 

 .(5)إلٌه من الحك، فاستؽاث صلوات هللا علٌه بربه من أذاهم إٌاه، وتكذٌبهم له"
 .(ٔ)وي: أي:" انصرنً علٌهم وانتمم لً منهم، بسبب تكذٌبهم إٌاي"لال البٌضا 

                                                             

 .ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖ-ٖٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٕٖ/5ٔتفسً الطبري: (٘)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٕٖ/5ٔتفسً الطبري: (1)
 .ٕٖ/5ٔتفسً الطبري: (5)
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 .(ٕ)لال الواحدي:}بَِما َكذَّبُوِن{، أي:" بتكذٌبهم إٌاي" 
 .(ٖ)أي : استفتح علٌهم الرسول واستنَصَر ربَّه علٌهم" لال ابن كثٌر:" 
 المرآن

ا لَِلٌٍل لٌَُْصبُِحنَّ نَاِدِمٌَن )  [ٓٗ: ({ ]المإمنون ٓٗ}لَاَل َعمَّ

 التفسٌر:
ا للٌل لٌصبُحنَّ نادمٌن، أي: بعد زمن لرٌب سٌصٌر هإالء المكذبون  ولال هللا مجٌبًا لدعوته: عمَّ

 نادمٌن.
فمال هللا له مجٌبا فً مسؤلته إٌاه ما سؤله: عن للٌل ٌا صالح لٌصبحن  لال الطبري:" 

 .(ٗ)مكذبون من لومن على تكذٌبهم إٌان نادمٌن، وذلن حٌن تنزل بهم فتنتنا فبل ٌنفعهم الندم"
معناه : عن للٌل، و }ما{، زابدة بمعنى التوكٌد، كؤن معناه: عن للٌل  لال الزجاج:" 

 .(٘)لٌصبحن نادمٌن حما"
لال البٌضاوي:أي:" عن زمان للٌل لٌصبحن نادمٌن على التكذٌب إذا عاٌنوا العذاب،  

 .(ٙ)صلة لتوكٌد معنى الملة، أو نكرة موصوفة"« ما»و
 .(2)لال الواحدي:"}نَاِدِمٌَن{، "على الكفر والتكذٌب" 
 

 المرآن
ٌَْحةُ بِاْلَحّكِ فََجعَْلنَاهُْم ؼُثَاًء   [ٔٗ({ ]المإمنون : ٔٗفَبُْعًدا ِلْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن )}فَؤََخذَتُْهُم الصَّ

 التفسٌر:
ولم ٌلبثوا أن جاءتهم صٌحة شدٌدة مع رٌح، أهلكهم هللا بها، فماتوا جمٌعًا، وأصبحوا كؽثاء 
السٌل الذي ٌطفو على الماء، فهبلًكا لهإالء الظالمٌن وبُْعًدا لهم من رحمة هللا، فلٌحذر السامعون 

 رسولهم، فٌحل بهم ما حل بسابمٌهم.أن ٌكذبوا 
ٌَْحةُ بِاْلَحّكِ{ ]المإمنون :   [، أي:" فؤخذتهم صٌحة العذاب ٔٗلوله تعالى:}فَؤََخذَتُْهُم الصَّ

 .(1)المدمر عدالً من هللا ال ظلماً"
 .(5)الصٌحة: العذاب" لال الحسن:" 
لحك، وذلن أن هللا فانتممنا منهم، فؤرسلنا علٌهم الصٌحة، فؤخذتهم با لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)عالبهم باستحمالهم العماب منه بكفرهم به، وتكذٌبهم رسوله"
فصاح صٌحة واحدة فماتوا أجمعٌن فلم  -علٌه السبلم -ٌعنً: صٌحة جبرٌل لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)ٌبك منهم أحد"
صاح بهم صٌحة فتصدعت  -علٌه السبلم  -فً المصة: أن جبرٌل  لال السمعانً:" 

 :(ٕٔ)للوبهم، وٌمال: إن المراد من الصٌحة الهبلن. لال امرإ المٌس
 فدع عنن نهٌا صٌح فً حجراته ... ولكن حدٌث ما حدٌث الرواحل

                                                                                                                                                                               

 .12/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .2ٗ2الوجٌز: (ٕ)
 .2ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٖ/5ٔتفسً الطبري: (ٗ)
 .ٖٔ/ٗمعانً المرىن: (٘)
 .11/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .5ٕٓ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (2)
 .1ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٔٓٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (5)
 .ٕٖ/5ٔتفسً الطبري: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
، وفً "الدٌوان" )دع( بدل ٔٙٗ/ ٘)سمط(، و"الدر المصون"  5ٖٕٓ/ ٗ، و"اللسان" ٖ٘ٔدٌوانه" ص (ٕٔ)

 .والسلب، وحجراته: نواحٌه، والرواحل: النوق فدع، والنهب: الؽارة
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 .(ٔ)وتمثل بهذا البٌت علً رضً هللا عنه فً بعض حروبه"
 .(ٕ)أي: باستحمالهم العذاب بكفرهم" لال الواحدي:" لوله: }بالحك{، 
لال البٌضاوي:" }بالحك{: بالوجه الثابت الذي ال دافع له، أو بالعدل من هللا كمولن فبلن  

 .(ٖ)ٌمضً بالحك. أو بالوعد الصدق، واستدل به على أن المرن لوم صالح"
ثاء السٌل الذي ٌطفو [، أي:" وأصبحوا كؽٔٗلوله تعالى:}فََجعَْلنَاهُْم ؼُثَاًء{ ]المإمنون :  

 .(ٗ)على الماء"
ٌمول: فصٌرناهم بمنزلة الؽثاء، وهو ما ارتفع على السٌل ونحوه، كما ال  لال الطبري:" 

 .(٘)ٌنتفع به فً شًء فإنما هذا مثل، والمعنى: فؤهلكناهم فجعلناهم كالشًء الذي ال منفعة فٌه"
سٌل وما أشبه ذلن مما ال ٌنتفع به وهو ما أشبه الزبد وما ارتفع على ال لال ابو عبٌدة:" 

 .(ٙ)فى شىء"
، ألنه ٌذهب (2)لال ابن لتٌبة:" أي: هلكى كالؽثاء، وهو ما عبل السٌل من الزبد والممش 
 .(1)وٌتفرق"
الؽثاء: الهالن والبالً من ورق الشجر الذي إذا جرى السٌل رأٌته مخالطا  لال الزجاج:" 

 .(5)زبده"
 .(ٓٔ)ٌمول: جعلوا كالشًء المٌت البالً من الشجر" لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)"هو الشًء البالً" لال لتادة: 
 .(ٕٔ)كالرمٌم الهامد، الذي ٌحتمل السٌل" لال مجاهد:" 
 .(ٖٔ)هذا مثل ضربه هللا" لال ابن زٌد:" 
الظالمٌن وبُْعًدا [، أي:" فهبلًكا لهإالء ٔٗلوله تعالى:}فَبُْعًدا ِلْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]المإمنون :  

 .(ٗٔ)لهم من رحمة هللا"

ٌمول: فؤبعد هللا الموم الكافرٌن بهبلكهم; إذ كفروا بربهم، وعصوا رسله،  لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)وظلموا أنفسهم"

 .(ٙٔ)أولبن ثمود" لال مجاهد:" 
 

 المرآن
 [ٕٗ({ ]المإمنون : ٕٗ}ثُمَّ أَْنَشؤْنَا ِمْن بَْعِدِهْم لُُرونًا آَخِرٌَن )

 التفسٌر:

                                                             

 .2٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .5ٕٓ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٕ)
 .11/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖ/5ٔتفسً الطبري: (٘)
 .5٘/ٕمجاز المرآن: (ٙ)
وٌمال لرذالة الناس: لماش، كما الممش: الرديء من كل شًء، وما كان على وجه األرض من فتات األشٌاء. (2)

 .5ٕٕ/1كما فً اللسان 
 .52ٕؼرٌب المرآن: (1)
 .ٖٔ/ٗمعانً المرىن: (5)
 .ٖٗ-ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٗٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
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ثم أنشؤنا من بعد هإالء المكذبٌن أمًما وخبلبك آخرٌن كؤلوام: لوط وشعٌب وأٌوب وٌونس 
 صلوات هللا وسبلمه علٌهم أجمعٌن.

 .(ٔ)لال الطبري:ٌمول:" ثم أحدثنا من بعد هبلن ثمود لوما آخرٌن" 
 .(ٕ)من بعد الهالكٌن" لال ٌحٌى:" 
 .(ٖ)أي: لوما آخرٌن" لال السمعانً:" 
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" هً لوم صالح ولوط وشعٌب وؼٌرهم" 

 
 المرآن

ٍة أََجلََها َوَما ٌَْستَؤِْخُروَن )  [ٖٗ({ ]المإمنون : ٖٗ}َما تَْسبُِك ِمْن أُمَّ

 التفسٌر:
 ما تتمدم أي أمة من هذه األمم المكذبة الولت المحدد لهبلكها، وال تتؤخر عنه.

،ٌعنً: الولت الذي ٌهلكها فٌه، }وما ٌستؤخرون{ }ما تسبك من أمة أجلها{ لال ٌحٌى:" 
 .(٘)عن الولت ساعة وال ٌستمدمون من لبل الولت"

}ما تسبك من أمة أجلها{ أي: ولت هبلكهم. }وما ٌستؤخرون{، أي:  لال السمعانً:" 
 .(ٙ)ٌتؤخرون عن ولت هبلكها"

مزٌدة « من»ولال البٌضاوي:" }ما تسبك من أمة أجلها{ الولت الذي حد لهبلكها،  
 .(2)لبلستؽراق. }وما ٌستؤخرون{ األجل"

لال الطبري:" ٌمول: ما ٌتمدم هبلن أمة من تلن األمم التً أنشؤناها بعد ثمود لبل األجل  
الذي أجلنا لهبلكها، وال ٌستؤخر هبلكها عن األجل الذي أجلنا لهبلكها، والولت الذي ولتنا 

من هللا لمشركً لوم نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وإعبلم منه لهم أن  لفنابها، ولكنها تهلن لمجٌبه. وهذا وعٌد

تؤخٌره فً آجالهم، مع كفرهم به وتكذٌبهم رسوله، لٌبلؽوا األجل الذي أجل لهم، فٌحل بهم نممته، 
 .(1)كسنته فٌمن لبلهم من األمم السالفة"

 
 المرآن

ةً َرسُولَُها َكذَّبُوُه فَؤَتْبَْعنَا بَْعَضُهْم بَْعًضا َوَجعَْلنَاهُْم أََحاِدٌَث }ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُرسُلَنَا تَتَْرى كُلَّ َما َجا َء أُمَّ
 [ٗٗ({ ]المإمنون : ٗٗفَبُْعًدا ِلمَْوٍم اَل ٌُْإِمنُوَن )

 التفسٌر:
ثم أرسلنا رسلنا إلى تلن األمم ٌتبع بعضهم بعًضا، كلما دعا رسول أمته كذبوه، فؤتبعنا بعضهم 

ٌَْبَك إال أخبار هبلكهم، وجعلناها أحادٌث لمن بعدهم، ٌتخذونها بعًضا  بالهبلن والدمار، ولم 
 عبرة، فهبلًكا وسُْحًما لموم ال ٌصدلون الرسل وال ٌطٌعونهم.

[، أي:" ثم أرسلنا رسلنا إلى تلن ٗٗلوله تعالى:}ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُرسُلَنَا تَتَْرى{ ]المإمنون :  
 .(5)ا"األمم ٌتبع بعضهم بعضً 

}ثم أرسلنا{ إلى األمم التً أنشؤنا بعد ثمود }رسلنا تترى{، ٌعنً:  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)ٌتبع بعضها بعضا، وبعضها فً أثر بعض، وهً من المواترة"

                                                             

 .ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .11/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٔٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .11/ٗتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (5)
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المعنى: متواترٌن بعضهم على إثر بعض، وٌمال: بٌن كل نبٌٌن لطعة  لال السمعانً:" 
 .(ٕ)من الزمان"

 .(ٖ)ٌمول: ٌتبع بعضها بعضا" لال ابن عباس:" 
 .(ٗ):"}تترى{، لال: اتباع بعضها بعضا"عن مجاهد  
 .(٘)، بالتنوٌن«تترا»ولرء:  
ةً َرُسولَُها َكذَّبُوهُ{ ]المإمنون :   [، أي:" كلما دعا رسول ٗٗلوله تعالى:}كُلَّ َما َجاَء أُمَّ

 .(ٙ)أمته كذبوه"
ألمم، التً أنشؤناها بعد ثمود، رسولها الذي ٌمول: كلما جاء أمة من تلن ا لال الطبري:" 

 .(2)نرسله إلٌهم، كذبوه فٌما جاءهم به من الحك من عندنا"
 .(1)أي: جحدوه وأنكروه" لال السمعانً:" 
[، أي:" فؤتبعنا بعضهم بعًضا ٗٗلوله تعالى:}فَؤَتْبَْعنَا بَْعَضُهْم بَْعًضا{ ]المإمنون :  

 .(5)بالهبلن والدمار"
 .(ٓٔ)أي: فً الهبلن" انً:"لال السمع 
ٌمول: فؤتبعنا بعض تلن األمم بعضا بالهبلن، فؤهلكنا بعضهم فً إثر  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)بعض"

[، أي:" وجعلناها أحادٌث لمن بعدهم، ٗٗلوله تعالى:}َوَجعَْلنَاهُْم أََحاِدٌَث{ ]المإمنون :  
 .(ٕٔ)ٌتخذونها عبرة"

 .(ٖٔ)لمن بعدهم من الناس ٌتحدثون بؤمرهم وشؤنهم" لال مماتل:" 
 .(ٗٔ)مثبل ٌتحدث بهم فً الناس" لال الطبري:ٌعنً:" 
 .(٘ٔ)أي: ٌتمثّل بهم فى الشر، وال ٌمال فى الخٌر: جعلته حدٌثا" لال ابو عبٌدة:" 

 .(ٙٔ)لال ابن لتٌبة:" أخبارا وعبرا" 
تحدث الناس بما جرى علٌهم تعجباً لال الصابونً:أي:" أخباراً تُروى وأحادٌث تُذكر، ٌ 
 .(2ٔ)وتسلٌة"
 :(1ٔ)أي: سمرا ولصصا، لال بعضهم شعرا لال السمعانً:" 

 .(5ٔ)فكن حدٌثا حسنا ذكره ... فإنما الناس أحادٌث"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٖ٘/5ٔفسٌر الطبري:ت (ٔٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5٘/ٕمجاز المرآن: (٘ٔ)
 .52ٕؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
 .1ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
، ٕٖ٘/ٔ، وجمهرة االمثال:1ٙ/ٔ، وحماسة الخالدٌٌن:5ٗٔ/ٔالشعر البن درٌد، انظر: العمد الفرٌد: (1ٔ)

 ، وؼٌرها.2ٙٔوبهجة المجالس وأنس المجالس:
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5ٔ)
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[، أي:" فهبلًكا وسُْحمًا لموم ال ٗٗلوله تعالى:}فَبُْعًدا ِلَمْوٍم اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]المإمنون :  
 .(ٔ)ٌطٌعونهم"ٌصدلون الرسل وال 

 .(ٕ)ٌمول: فؤبعد هللا لوما ال ٌإمنون باهلل، وال ٌصدلون برسوله" لال الطبري:" 
 [:ٗٗ-5ٖفوابد اآلٌات:]

 استجابة هللا دعوة المظلومٌن من عباده السٌما إن كانوا عباداً صالحٌن. -ٔ
 مه.اآلجال لؤلفراد أو األمم ال تتمدم وال تتؤخر سنة من سنن هللا تعالى فً خل -ٕ
تمرٌر حمٌمة تارٌخٌة علمٌة وهً أن األمم السابمة كلها هلكت بتكذٌبها وكفرها ولم ٌنج منها  -ٖ

 عند نزول العذاب بها إالّ المإمنون مع رسولهم.
ً بل تبمى بماء الحٌاة تموم بها  -ٗ ً عاما كرامة هذه األمة الدمحمٌة أن هللا تعالى ال ٌهلكها هبلكا

 األمم والشعوب المعاصرة لها طٌلة الحٌاة.الحجة هلل تعالى على 
 المرآن

( إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه فَاْستَْكبَُروا ٘ٗ}ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُموَسى َوأََخاُه َهاُروَن بِآٌَاتِنَا َوسُْلَطاٍن ُمبٌٍِن )
 [ٙٗ - ٘ٗ({ ]المإمنون : َٙٗوَكانُوا لَْوًما َعاِلٌَن )

 التفسٌر:
ل والضفادع والدم  ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآٌاتنا التسع وهً: العصا والٌد والجراد والمُمَّ

والطوفان والسنون ونمص من الثمرات، حجةً بٌِّنة تمهر الملوب فتنماد لها للوب المإمنٌن، وتموم 
وأشراؾ لومه، فاستكبروا عن « مصر»الحجة على المعاندٌن، أرسلناهما إلى فرعون حاكم 

 ٌه، وكانوا لوًما متطاولٌن على الناس لاهرٌن لهم بالظلم.اإلٌمان بموسى وأخ
[، أي:" ثم أرسلنا ٘ٗلوله تعالى:}ثُمَّ أَْرَسْلَنا ُموَسى َوأََخاهُ َهاُروَن بِآٌَاِتنَا{ ]المإمنون : 

 .(ٖ)موسى وأخاه هارون بحججنا"

وسى م-لال الطبري:ٌمول:" ثم أرسلنا بعد الرسل الذٌن وصؾ صفتهم لبل هذه اآلٌة  
 .(ٗ)إلى فرعون وأشراؾ لومه من المبط بحججنا" -وأخاه هارون

 .(٘)بآٌاتنا: الٌد والعصا" لال مماتل:"
 .(ٙ)[، أي:" وحجة واضحة ملزمة للخصم"٘ٗلوله تعالى:}َوسُْلَطاٍن ُمِبٌٍن{ ]المإمنون : 

 .(2)ٌعنً: حجة بٌنة" لال مماتل وٌحٌى بن سبلم:"
 .(1)وهً اآلٌات التسع" أي: بحجة بٌنة، لال السمعانً:"

فإن للت: ما المراد بالسلطان المبٌن؟ للت: ٌجوز أن تراد العصا،  لال الزمخشري:"
ألنها كانت أّم آٌات موسى وأوالها، ولد تعلمت بها معجزات شتى: من انمبلبها حٌة، وتلمفها ما 
أفكته السحرة، وانفبلق البحر، وانفجار العٌون من الحجر بضربهما بها، وكونها حارسا، 

ودلوا ورشاء. جعلت كؤنها لٌست بعضها لما استبدت به من وشمعة، وشجرة خضراء مثمرة، 
الفضل، فلذلن عطفت علٌها كموله تعالى: }َوِجْبِرٌَل َوِمٌكاَل{، وٌجوز أن تراد اآلٌات أنفسها، 

 .(5)أى: هً آٌات وحجة بٌنة"

                                                             

 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ، والتفسٌر المٌسر:ٖ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .]بتصرؾ[ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1٘ٔ-2٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٔٓٗ/ٔ، وتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:1٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .15ٔ-11ٔ/ٖالكشاؾ: (5)
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اؼٌة أرسلناهما إلى فرعون الط ، أي:"[ٙٗ}إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَبِِه{ ]المإمنون : لوله تعالى:
 .(ٔ)وأشراؾ لومه المتكبرٌن"

 .(ٕ)"}وملبه{، ٌعنً: لومه لال ٌحٌى:"
 .(ٖ)}َوَملَبِِه{، ٌعنً: األشراؾ، اسم فرعون لٌطوس" لال مماتل:"

عن اإِلٌمان باهلل ، أي:" فاستكبروا [ٙٗ}فَاْستَْكبَُروا{ ]المإمنون : لوله تعالى:
 .(ٗ)وعبادته"

 .(٘)"-عز وجل -ان باهللٌعنً: فتكبروا عن اإلٌم لال مماتل:"
 .(ٙ)لال ٌحٌى:" عن عبادة هللا" 
 .(2)لال الطبري:" عن اتباع حججنا، واإلٌمان بما جاءهم به من عند هللا" 
أي عن االنمٌاد وإرسال بنً إسرابٌل مع موسى ألرض كنعان،  لال الماسمً:" 

 .(1)وتحرٌرهم من تلن العبودٌة لهم"
 .(5)االستكبار: طلب التكبر" لال السمعانً:"

وكانوا لوًما متكبرٌن  ، أي:"[ٙٗ}َوَكانُوا لَْوًما َعاِلٌَن{ ]المإمنون : لوله تعالى:
 .(ٓٔ)متمردٌن، لاهرٌن لؽٌرهم بالظلم"

 .(ٔٔ)ٌعنً: متكبرٌن عن توحٌد هللا" لال مماتل:"
 .(ٕٔ)لال ٌحٌى:" مشركٌن" 
أهل ناحٌتهم، ومن فً ببلدهم من بنى  لال الطبري:" ٌمول: وكانوا لوما عالٌن على 

 .(ٖٔ)إسرابٌل وؼٌرهم بالظلم، لاهرٌن لهم"
أي: طالبٌن للعلو بؽٌر الحك، وٌمال: }عالٌن{ لاهرٌن )لمن( تحتهم  لال السمعانً:"

 .(ٗٔ)بالظلم"

 .(٘ٔ)متكبرٌن أو متطاولٌن على الناس لاهرٌن بالبؽً والظلم" لال الزمخشري:"
 .(ٙٔ)أي: متمردٌن" لال الماسمً:" 

 
 المرآن

ٌِْن ِمثِْلنَا َولَْوُمُهَما لَنَا َعابُِدوَن )  [6ٗ({ ]المإمنون : 6ٗ}فَمَالُوا أَنُْإِمُن ِلبََشَر
 التفسٌر:

ٌْن مثلنا، ولومهما من بنً إسرابٌل تحت إمرتنا مطٌعون متذللون لنا؟ ق فَْرَد  فمالوا: أنصّدِ

                                                             

 .1ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٔٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .]بتصرؾ[ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٓ/2محاسن التؤوٌل: (1)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .1ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .15ٔ/ٖالكشاؾ: (٘ٔ)
 .5ٕٓ/2محاسن التؤوٌل: (ٙٔ)
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ٌِْن ِمثِْلنَا{ ]المإمنون : لوله تعالى:}فَمَالُوا أَنُْإِمُن لِ   [، أي:" أنصدق رجلٌن مثلنا 2ٗبََشَر
 .(ٔ)ونتَّبعهما؟"

لال ٌحٌى:" أي: أنصدق بشرٌن مثلنا، فلو كانا ملكٌن آلمنا بهما. ٌعنون موسى  
 .(ٕ)وهارون"
 .(ٖ)لال الطبري:" فمال فرعون وملإه: }أنإمن لبشرٌن مثلنا{ فنتبعهما" 
لال فرعون: }أنإمن لبشرٌن مثلنا{ . .. اآلٌة، نذهب نرفعهم فولنا ونكون  لال ابن زٌد:" 

تحتهم، ونحن الٌوم فولهم وهم تحتنا، كٌؾ نصنع ذلن، وذلن حٌن أتوهم بالرسالة، ولرأ: 
 .(ٗ)}وتكون لكما الكبرٌاء فً األرض{، لال: العلو فً األرض"

[، أي:" والحال أن لوم موسى 2ٗمنون : لوله تعالى:}َولَْوُمُهَما لَنَا َعابُِدوَن{ ]المإ 
 .(٘)وهارون منمادون لنا كالخدم والعبٌد؟"

لال ٌحٌى:" ٌعنون بنً إسرابٌل، وكانوا لد استعبدوا بنً إسرابٌل، ووضعوا علٌهم  
 .(ٙ)الجزٌة. ولٌس ٌعنً: أنهم ٌعبدوننا"

ومنه سمى أهل أي: داٌنون مطٌعون، وكل من دان الملن فهو عابد له،  لال أبو عبٌدة:" 
 .(2)الخٌرة: العبّاد"

لال الطبري:" ٌعنون: أنهم لهم مطٌعون متذللون، ٌؤتمرون ألمرهم، وٌدٌنون لهم،  
والعرب تسمً كل من دان لملن: عابدا له. ومن ذلن لٌل ألهل الحٌرة: العباد; ألنهم كانوا أهل 

 .(1)طاعة لملون العجم"
 .(5)ا{ خادمون منمادون كالعباد"ٌعنً: بنً إسرابٌل. }لن لال البٌضاوي:" 

ٌعنى: بنى إسرابٌل، كؤنهم ٌعبدوننا خضوعا وتذلبل. أو ألنه كان  لال الزمخشري:"
 .(ٓٔ)ٌدعى اإللهٌة فادعى للناس العبادة، وأن طاعتهم له عبادة على الحمٌمة"

 
 المرآن

 [5ٗ({ ]المإمنون : 5ٗ}فََكذَّبُوهَُما فََكانُوا ِمَن اْلُمْهلَِكٌَن )
 التفسٌر:

 فكذبوهما فٌما جاءا به، فكانوا من المهلكٌن بالؽرق فً البحر.
 .(ٔٔ)[، أي:" فكذبوهما فٌما جاءا به"1ٗلوله تعالى:}فََكذَّبُوهَُما{ ]المإمنون :  
 .(ٕٔ)ٌمول: فكذب فرعون وملإه موسى وهارون" لال الطبري:" 
[، أي:" فكانوا من المهلكٌن بالؽرق 1ٗ لوله تعالى:}فََكانُوا ِمَن اْلُمْهلَِكٌَن{ ]المإمنون : 

 .(ٖٔ)فً البحر"
 .(ٗٔ)لال مماتل:" بالؽرق" 

                                                             

 .1ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .5٘/ٕمجاز المرآن: (2)
 .ٖٙ-ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .15/ٗتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .15ٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
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 .(ٔ)لال ٌحٌى:" فؤهلكهم هللا بالؽرق" 
 .(ٕ)بالؽرق فً بحر للزم" لال البٌضاوي:" 
 .(ٖ)فكانوا ممن أهلكهم هللا كما أهلن من لبلهم من األمم بتكذٌبها رسلها" لال الطبري:" 
 

 المرآن
ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب لَعَلَُّهْم ٌَْهتَُدوَن )}َولَمَْد   [5ٗ({ ]المإمنون : 5ٗآتَ

 التفسٌر:
 ولمد آتٌنا موسى التوراة; لٌهتدي بها لومه إلى الحك. 

َنا ُموَسى اْلِكتَاَب{ ]المإمنون :   ٌْ [، أي:" ولمد آتٌنا موسى 5ٗلوله تعالى:}َولَمَْد آتَ
 .(ٗ)التوراة"
 .(٘)لال بحبى:"التوراة" 
 .(ٙ)التوراة جملة واحدة" لال الواحدي:أي:" 
 .(2)عن زٌاد بن أبً مرٌم، لوله:"}آتٌنا{، لال: أعطٌنا" 
 .(1)[، أي:" لٌهتدي بها لومه إلى الحك"5ٗلوله تعالى:}لَعَلَُّهْم ٌَْهتَُدوَن{ ]المإمنون :  
 .(5)"لكً ٌهتدوا لال بحبى:" 
 .(ٓٔ)نً إسرابٌل، وٌعملوا بما فٌها"لال الطبري:ٌمول:" لٌهتدي بها لومه من ب 
 .(ٔٔ)لكً ٌهتدوا به من الضبللة" لال الواحدي:" 
 .(ٕٔ)ٌهتدون إلى المعارؾ واألحكام" لال البٌضاوي:" 
 .(ٖٔ)ٌعنً: بنً إسرابٌل، ألن التوراة نزلت بعد هبلن فرعون ولومه" لال مماتل:" 

 
 المرآن

هُ آٌَةً  ٌْنَاهَُما إِلَى َرْبَوٍة ذَاِت لََراٍر َوَمِعٌٍن )}َوَجعَْلنَا اْبَن َمْرٌََم َوأُمَّ  [ٓ٘({ ]المإمنون : َٓ٘وآَو
 التفسٌر:

وجعلنا عٌسى بن مرٌم وأمه عبلمة دالة على لدرتنا; إذ خلمناه من ؼٌر أب، وجعلنا لهما مؤوى 
 فً مكان مرتفع من األرض، مستٍو لبلستمرار علٌه، فٌه خصوبة وماء جار ظاهر للعٌون.

هُ آٌَةً{ ]المإمنون : لوله   [، أي:" وجعلنا عٌسى بن مرٌم ٓ٘تعالى:}َوَجعَْلنَا اْبَن َمْرٌََم َوأُمَّ
 .(ٗٔ)وأمه عبلمة دالة على لدرتنا; إذ خلمناه من ؼٌر أب"

لال الطبري:" ٌمول: وجعلنا ابن مرٌم وأمه حجة لنا على من كان بٌنهم، وعلى لدرتنا  
 .(٘ٔ)كما أنشؤنا خلك عٌسى من ؼٌر أب"على إنشاء األجسام من ؼٌر أصل، 

                                                             

 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .15/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .5ٕٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص125أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٔٔ)
 .15/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٔ)أي: علما ودلٌبل"، "آٌة{ لال ابن لتٌبة:} 
ٌعنً: عبرة لبنً إسرابٌل، ألن مرٌم حملت من ؼٌر بشر وخلك ابنها من  لال مماتل:" 
 .(ٕ)ؼٌر أب"
 .(ٖ)ولدته من ؼٌر أب هو له" لال لتادة:" 
 .(ٗ)لم ٌمل: آٌتٌن، ألن شؤنهما واحد" لال الفراء:" 
ٌْنَاهَُما إِلَى َرْبَوٍة{ ]المإمنون :   [، أي:" وجعلنا لهما مؤوى فً مكان ٓ٘لوله تعالى:}َوآَو

 .(٘)مرتفع من األرض"
وهى النّجوة من األرض  -ٌضّم أولها وٌكسر-معناه: ضممنا، و}ربوة{  لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٙ)ومنها لولهم: فبلن فى ربوة من لومه، أي: عّز وشرؾ وعدد"
الطبري:" ٌمول: وضممناهما وصٌرناهما إلى إلى مكان مرتفع من األرض على ما  لال 

 .(2)حوله"
 .(1)الربوة: ما ارتفع من األرض" لال الفراء:" 
 .(5)االرتفاع. وكل شًء ارتفع أو زاد، فمد ربا، ومنه: الربا فً البٌع" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٓٔ)،عند أهل اللؽة: المكان المرتفع"«الربوة» لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ). وروي عن مجاهد مثله(ٔٔ)المستوٌة"«: الربوة» لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)بمعة فً مكان مرتفع ٌمر فٌه الماء" ولال مجاهد:" 

 هنا، أربعة ألوال:« الربوة»وفً مكان بـ
 .(ٗٔ)أحدها : هً الرملة فً فلسطٌن، لاله أبو هرٌرة

رافع، لال: حدثنً ابن عم ألبً هرٌرة، ٌمال له: أبو عبد هللا، لال: "لال لنا  بشر بنعن  
أبو هرٌرة: الزموا هذه الرملة من فلسطٌن، فإنها الربوة التً لال هللا: }وآوٌناهما إلى ربوة ذات 

 .(٘ٔ)لرار ومعٌن{"
، وذكر أن الربوة: ما أدري ما حدثنا مرة البهزي، أنه سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصلال كرٌب:" 

 .(ٙٔ)هً الرملة"
 .(1ٔ)، وسعٌد بن المسٌب(2ٔ)الثانً : دمشك ، لاله الحسن

 .(5ٔ)ٌعنً: الؽوطة من أرض الشام بدمشك" ولال مماتل:" 

                                                             

 .52ٕؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5٘/ٕمجاز المرآن: (ٙ)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٙ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .52ٕؼرٌب المرآن: (5)
 .ٗٔ/ٗمعانً المرىن: (ٓٔ)
 .1ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٓٗ/ٔأخرجه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖٔ)
 .2ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .2ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .2ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٓٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (2ٔ)
، وتفسٌر المرآن من الجامع ٕٙٔ(:ص2: ٗ: 5ٙٙ، وتفسٌر سفٌان الثوري)2ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)

 .ٕٕ/ٔ(:صٓ٘البن وهب)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5ٔ)
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 .(ٔ)الثالث : مصر ، سعٌد بن المسٌب أٌضا
 . (ٕ)الرابع : بٌت الممدس . لاله لتادة

 .(ٖ)إلى السماء بثمانٌة عشر مٌبل" كان كعب ٌمول: بٌت الممدس ألربلال لتادة:"
لال الطبري:" وأولى هذه األلوال بتؤوٌل ذلن: أنها مكان مرتفع ذو استواء، وماء 
ظاهر، ولٌس كذلن صفة الرملة; ألن الرملة ال ماء بها معٌن، وهللا تعالى ذكره وصؾ هذه 

 .(ٗ)الربوة بؤنها ذات لرار ومعٌن"
[، أي:" مستٍو لبلستمرار علٌه، فٌه ٌٍٓ٘ن{ ]المإمنون : لوله تعالى:}ذَاِت لََراٍر َوَمعِ  

 .(٘)خصوبة وماء جار ظاهر للعٌون"
 .(ٙ)}ذَاِت لََراٍر{: منبسطة، }َوَمِعٌٍن{: الماء الظاهر والجاري"لال الفراء:" 
أي: تلن الربوة لها ساحة وسعة أسفل منها، وذات  {"ذاِت لَراٍر َوَمِعٌنٍ لال ابو عبٌدة:} 

 .(2): ماء جار طاهر بٌنهم"}معٌن{ أي
من صفة الربوة التً آوٌنا إلٌها مرٌم وابنها عٌسى، أنها أرض  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(1)منبسطة وساحة، وذات ماء ظاهر، لؽٌر الباطن، جار"
الماء «: المعٌن»المستمر من كل أرض مستوٌة مبسوطة، و«: المرار» لال الرازي:" 

فنبه سبحانه على كمال نعمه علٌها بهذا اللفظ على  الظاهر الجاري على وجه األرض.
 .(5)اختصاره"

 وجوه: [،ٓ٘لوله تعالى:}ذَاِت لََراٍر{ ]المإمنون : وفً  
 .(ٔٔ)، ومماتل(ٓٔ)أحدها : ذات استواء ، لاله سعٌد بن جبٌر

 .(ٕٔ)الثانً : ذات ثمار ، لاله لتادة
وهذا المول الذي لاله لتادة فً معنى: }ذات لرار{ وإن لم ٌكن أراد بموله:  لال الطبري:" 

إنها إنما وصفت بؤنها ذات لرار لما فٌها من الثمار، ومن أجل ذلن، ٌستمر فٌها ساكنوها، فبل 
 .(ٖٔ)وجه له نعرفه"

 .(ٗٔ)الثالث : ذات معٌشة تمرهم ، لاله الحسن
 .(٘ٔ)ٌحٌى بن سبلم الرابع : ذات منازل تستمرون فٌها ، لاله

 .(ٙٔ)ٌستمر بها للعمارة" لال ابن لتٌبة:" 
 .(2ٔ)أي: ذات مستمر" لال الزجاج:" 
 وجهان: [،ٓ٘لوله تعالى:}َوَمِعٌٍن{ ]المإمنون : وفً  

                                                             

 .1ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٙ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .5٘/ٕمجاز المرآن: (2)
 .1ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٓ/ٖٕمفاتٌح الؽٌب: (5)
 .5ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٙ٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٕٓٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘ٔ)
 .52ٕؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
 . ٘ٔ/ٗمعانً المرآن:(2ٔ)
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 .(ٗ)، والزجاج(ٖ)، ومماتل(ٕ)، ولتادة(ٔ)أحدهما : أنه الماء الجاري ، لاله ابن عباس
المعٌن: الماء الجاري، وهو النهر الذي لال هللا: }لد جعل ربن تحتن  لال ابن عباس:" 
 .(٘)سرٌا{"

 .(ٙ)المعٌن: الماء" ولال مجاهد:" 
 .(2)المعٌن: الماء الذي أصله من العٌون، الظاهر الجاري" لال ٌحٌى:" 
 .(1)ولال الكلبً: "المعٌن، الجاري وؼٌر الجاري، إذا نالته الدالء" 

، (ٕٔ)،  وابن لتٌبة(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، وعكرمة(5)اء الطاهر ، لاله سعٌد بن جبٌرالثانً : أنه الم
 :(ٖٔ)ومنه لول جرٌر

 بعٌنن ما ٌزال معٌنا (ٗٔ)إن الذٌن ؼروا بلبن ؼادروا  ...  وشبلً 
 أي: ظاهراً.

 :(٘ٔ)، ثبلثة وجوه«المعٌن»وفً اشتماق  
 .(1ٔ)، والزجاج(2ٔ)لتٌبة، وابن (ٙٔ)أحدها : أنه مفعول من : العٌون. لاله الفراء

 .(5ٔ)الثانً : أنه مشتك من: المعونة. ذكره الطبري
ومنه لول عبٌد بن ، (ٕٔ)، والطبري(ٕٓ)الثالث : أنه فعٌل، من: الماعون، ذكره الفراء

 :(ٕٕ)األبرص

                                                             

 .5ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٔفً التفسٌر: حكاه عنه ٌحٌى بن سبلم (ٕ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 . ٘ٔ/ٗانظر: معانً المرآن:( ٗ)
 .5ٖ/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .5ٖ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٕٓٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .5ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٓٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٓٔ)
 .5ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 . 52ٕانظر: ؼرٌب المرآن:(ٕٔ)
، ٔٔٗ/ٕمن لصٌدة ٌهجو االخطل،و طبمات فحول الشعراء: 1ٖٗالبٌت فً دٌوانه ط بٌروت ص (ٖٔ)

 .ٗٗٗ/  2،  وتارٌخ بؽداد 21ٔوالرسابل االدبٌة:
 لوط السعدي: وٌروى هذا البٌت مع بٌت آخر للمع

 ؼٌّضن من عبراتهّن وللن لى ... ماذا لمٌت من الهوى ولمٌنا
 .«:" البٌتان للمعلوط وأن جرٌرا سرلهما منه وأدخلهما فى شعرهٙٙ-٘ٙ/٘ٔ:لال فً األؼانً
 «.وتروى هذه األبٌات للمعلوط السعدى»لال الشرٌؾ: 

 .5ٖٔ -1ٖٔ/ٖحماسة أبى تمام والبٌت الثانى فى ثبلثة أبٌات للمعلوط بن بدل السعدى فى 
ولفظه  5٘: 2واألؼانى  ٕٔ٘: ٗٔالوشل، ٌفتح الشٌن، من الدمع ٌكون الملٌل والكثٌر. والبٌت فى اللسان (ٗٔ)

 .وهى توافك رواٌات األؼانى« ال ٌزال»كما هنا. وفى س ؾ « ما ٌزال»عندهما 
 .5ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٕٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
 .52ٕانظر: ؼرٌب المرآن: (2ٔ)
 .5ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .5ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .ٖٕٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕٓ)
 .5ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 من معلمته. ولبله فى وصؾ دمعه:(ٕٕ)

 عٌنان دمعاهما سروب ... كؤن شؤنٌهما شعٌب
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 واهٌة أو معٌن ممعن ... أو هضبة دونها لهوب
، وٌكون أصله: المعن. «الماعون»أن تجعله: فعٌبل، من  لال الفراء: ٌجوز" 

 .(ٔ)االستمامة"«: المعن»و
هو « الماعون»فً اللؽة الشًء: الملٌل، و« المعن»وهذا بعٌد ألن  لال الزجاج:" 

، وإنما سمٌت الزكاة بالشًء الملٌل، ألنه ٌإخذ من المال ربع «المعن»الزكاة، وهو فاعول من 
 :(ٕ)ٌر. لال الراعًعشره، فهو للٌل من كث

 .(ٖ)لوم على التنزٌل لما ٌمنعوا. . . ماعونهم وٌبدلوا التنزٌبل"
 [:ٓ٘-٘ٗفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر نبوة كل من موسى وأخٌه هارون علٌهما السبلم. -ٔ
 التندٌد باالستكبار، وأنه علة مانعة من لبول الحك. -ٕ
 آلٌات وفً إهبلن المكذبٌن.مظاهر لدرة هللا وعلمه ورحمته فً إرسال الرسل با -ٖ
آٌة والدة عٌسى من ؼٌر أب ممررة لدرة هللا تعالى على إحٌاء الموتى، وبعث الناس من  -ٗ

 لبورهم للحساب والجزاء.
 المرآن

سُُل كُلُوا ِمَن الطٌَِّّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنًِّ بَِما تَْعَملُوَن َعِلٌٌم ) ]المإمنون : ({ ٔ٘}ٌَا أٌََُّها الرُّ
٘ٔ] 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الرسل كلوا من طٌب الرزق الحبلل، واعملوا األعمال الصالحة، إنً بما تعملون علٌم، 

ًَّ شًء من أعمالكم.   ال ٌخفى عل
ُسُل{ ]المإمنون :    .(ٗ)[، أي:" للنا ٌا أٌها الرسل"ٔ٘لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الرُّ

 .(٘)"-ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" ٌعنً: دمحما 
خوطب به النبً، صلى هللا علٌه; وحده على مذهب العرب فً مخاطبة  لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٙ)الواحد خطاب الجمع"
أراد النبً، فجمع كما ٌمال فً الكبلم للرجل الواحد: أٌها الموم كفوا عنا  لال الفراء:" 

[، 2ٖٔإِنَّ النَّاَس لَْد َجَمعُوا لَكُْم فَاْخَشْوهُم{ ]آل عمران : }الَِّذٌَن لَاَل لَُهُم النَّاُس  أذاكم. ومثله :
 .(2)}الناس{: واحد، معروؾ كان رجبل من أشجع ٌمال له: نعٌم ابن مسعود"

 .(1)ٌمول تعالى ذكره: وللنا لعٌسى: ٌا أٌها الرسل" ولال الطبري:" 

                                                                                                                                                                               

واللهوب « شعٌب»وصؾ « واهٌة»عٌب: المربة المنشمة، فموله: وسروب: جار.. والشؤن: مجرى الدمع. والش
جمع لهب وهو مهواة ما بٌن الجبلٌن. ٌشبه مجارى دمعه بمربة واهٌة منشمة أو ماء حار أو ماء هضبة عالٌة 

 ودونها مهاو ومهابط.
 واللسان: "معن".، 5ٖ/5ٔتفسٌر الطبري:، و2ٖٕ/ٕوالبٌت من شواهد معانً المرىن للفراء:

 .2ٖٕ/ٕمعانً المران: (ٔ)
/ ٖٔ)وٌبدلوا تبدٌبل( بداًل من )وٌضٌعوا تهلٌبل(، و"لسان العرب"  2ٔ/ ٖورد البٌت فً: "تهذٌب اللؽة" (ٕ)

برواٌة )على التنزٌل( بداًل من )على اإلسبلم( و )ٌبدلوا التنزٌبل( بداًل من )ٌضٌعوا التهلٌبل(، و"جامع  ٓٔٗ
/ ٙأبرواٌة )التهلٌبل(، و"النكت والعٌون"  ٖٙٔ/ ٖٔ، و"الكشؾ والبٌان" برواٌة )التنزٌبل( ٖٗٔ/ ٖٓالبٌان" 

، و"روح 1ٔ٘/ 1، و"البحر المحٌط" ٖ٘ٙ/ٕٗ)التهلٌبل( وبمثل رواٌة التهلٌبل جاء فً: "تفسٌر الطبري: ٖٖ٘
 .ٕٕٗ/ ٖٓالمعانً" 

 .٘ٔ/ٗمعانً المران: (ٖ)
 .1ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٖٔ، وانظر: تؤوٌل مشكل المرآن:52ٕؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .2ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
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ٌِّبَاِت{ ]المإمنون :   أي:" كلوا من طٌب الرزق [، ٔ٘لوله تعالى:}كُلُوا ِمَن الطَّ
 .(ٔ)الحبلل"
 .(ٕ)لال مماتل:" الحبلل من الرزق" 
ٌعنً: كلوا من الحبلل لواما مع حفظ األدب. والموام ما ٌمسن به  لال سهل بن عبدهللا:" 

 .(ٖ)النفس، وٌحفظ فٌه الملب واألدب فٌه شكر المنعم، وأدنى الشكر أن ال تعصٌه بنعمة"
 .(ٗ)ل الذي طٌبه هللا لكم دون الحرام"من الحبل لال الطبري:أي:" 
عن عمرو بن شرحبٌل: "}ٌاأٌها الرسل كلوا من الطٌبات واعملوا صالحا{، لال: كان  

 .(٘)عٌسى ابن مرٌم ٌؤكل من ؼزل أمه"
 .(ٙ)عن الضحان، فً لوله: }كُلُوا ِمَن الطٌَِّّبَاِت{، لال: "أمرهم أال ٌؤكلوا إال حبلال طٌبا"

أما وهللا ما عنى به أصفركم وال أحمركم، وال حلوكم وال حامضكم، ولكنه لال الحسن: و 
 .(2)لال انتهوا إلى الحبلل منه"

وفً الصحٌح : "ما من نبً إال رعى الؽنم". لالوا : وأنت ٌا رسول هللا ؟ لال : "نعم ،  
 .(1)كنت أرعاها على لرارٌط ألهل مكة" 

 .(5)ان ٌؤكل من كسب ٌدهوفً الصحٌح : "أن داود ، علٌه السبلم ، ك
وفً الصحٌحٌن : "إن أحب الصٌام إلى هللا صٌام داود ، وأحب المٌام إلى هللا لٌام داود 
، كان ٌنام نصؾ اللٌل ، وٌموم ثلثه وٌنام سُدَسه ، وكان ٌصوم ٌوًما وٌفطر ٌوًما ، وال ٌَفر إذا 

 .(ٓٔ)اللى"
بن  أوس بعثت إلى النبً صلى هللا عن َضْمَرة بن حبٌب ، "أن أم عبد هللا ، أخت  شداد 

علٌه وسلم بمدح لبن عند فطره وهو صابم ، وذلن فً أول النهار وشدة الحر ، فرد إلٌها رسولها 
: أنَّى كانت لن الشاة ؟ فمالت : اشترٌتها من مالً ، فشرب منه ، فلما كان الؽد أتته أم عبد هللا 

لبن َمرثٌةً  لن من طول النهار وشدة الحر ، أخت شداد فمالت : ٌا رسول هللا ، بعثُت إلٌن ب
ًَّ الرسول فٌه ؟. فمال لها :  بذلن أمرت الرسل ، أال تؤكل إال طٌبا ، وال تعمل إال »فرددت إل

 .(ٔٔ)«"صالحا
عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌا أٌها الناس ، إنَّ هللا 

ُسُل ُكلُوا  َطٌٌِّب ال ٌمبل ٌَا أٌََُّها الرُّ إال طٌبا ، وإن هللا أمر المإمنٌن بما أمر به المرسلٌن ، فمال : } 
ٌِّبَاِت ِمَن الطٌَِّّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنًِّ بَِما تَْعَملُوَن َعِلٌٌم {. ولال : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا كُلُوا مِ  ْن َط

[. ثم ذكر الرجل ٌطٌل السفر أَْشعََث أَْؼَبَر ، ومطعمه حرام ، 2ٕٔلبمرة : َما َرَزْلنَاكُْم { ]ا
ي بالحرام ، ٌمد ٌدٌه إلى السماء : ٌا رب ، ٌا رب ، فؤنَّى  ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وؼُذِّ

 .(ٕٔ)ٌستجاب لذلن"

                                                             

 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٓٔٔتفسٌر التستري: (ٖ)
 .ٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٗ/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .5ٕٔ/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (2)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنهٕٕٕٙصحٌح البخاري برلم )(1)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه2ٖٕٓصحٌح البخاري برلم )(5)
( من حدٌث عبد هللا بن عمرو رضً هللا 5٘ٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٔٔٔصحٌح البخاري برلم )(ٓٔ)

 .عنهما
( من طرٌك ٕ٘ٔ/ٗورواه الحاكم فً المستدرن )، 21ٗ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)

المعافً بن عمران عن أبً بكر بن أبً مرٌم به نحوه ، ولال : "هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" وتعمبه 
 .أبً مرٌم واه" الذهبً : "للت : وابن

 .(5٘ٔ/ٙ( والمسند )515ٕ( وسنن الترمذي برلم )٘ٔٓٔصحٌح مسلم برلم )(ٕٔ)
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 .(ٔ)الحة"[، أي:" واعملوا األعمال الصٔ٘لوله تعالى:}َواْعَملُوا َصاِلًحا{ ]المإمنون :  
 .(ٕ)أي: بما أمركم هللا به، وأطٌعوه فً أمره ونهٌه" لال الواحدي:" 
[، أي:" إنً بما تعملون علٌم، ال ٔ٘لوله تعالى:}إِّنًِ بَِما تَْعَملُوَن َعِلٌٌم{ ]المإمنون :  

ًَّ شًء من أعمالكم"  .(ٖ)ٌخفى عل
شًء، وأنا مجازٌكم  ٌمول: إنً بؤعمالكم ذو علم، ال ٌخفى علً منها لال الطبري:" 

 .(ٗ)بجمٌعها، وموفٌكم أجوركم وثوابكم علٌها، فخذوا فً صالحات األعمال واجتهدوا"
 .(٘)ال ٌخفى علً شًء من أعمالكم" لال الواحدي:" 
ٌؤمر تعالى عباده المرسلٌن ، علٌهم الصبلة والسبلم  لال ابن كثٌر فً تفسٌر اآلٌة:" 

ام بالصالح من األعمال ، فدل هذا على أن الحبلل َعون على أجمعٌن ، باألكل من الحبلل ، والمٌ
العمل الصالح ، فمام األنبٌاء ، علٌهم السبلم ، بهذا أتم المٌام. وجمعوا بٌن كل خٌر ، لوال وعمبل 

 .(ٙ)وداللة ونصًحا ، فجزاهم هللا عن العباد خًٌرا"
أمر هللا كل نبى فى زمانه بؤن ٌؤكل من المال الحبلل  لال المراؼً فً تفسٌر اآلٌة:" 

مالذ وطاب، وأن ٌعمل صالح األعمال، لٌكون ذلن كفاء ما أنعم به علٌه من النعم الظاهرة 
والباطنة. وهذا األمر وإن كان موجها إلى األنبٌاء فإن أممهم تبع لهم، وكؤنه ٌمول لنا: أٌها 

الحبلل ما ال  -لطٌبات أي من الحبلل الصافً الموامالمسلمون فى جمٌع األلطار، كلوا من ا
واعملوا  -ٌعصى هللا فٌه، والصافً ما ال ٌنسى هللا فٌه، والموام ما ٌمسن النفس وٌحفظ العمل

 .(2)صالح األعمال"
وأتباعهم، وفً اآلٌة دلٌل  -علٌهم السبلم-الخطاب فً اآلٌة عام للرسل  لال اهل العلم:" 

 .(1)ن على العمل الصالح، وأن عالبة الحرام وخٌمة، ومنها رد الدعاء"على أن أكل الحبلل عو
  
 المرآن

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُّكُْم فَاتَّمُوِن ) تُكُْم أُمَّ  [ٕ٘({ ]المإمنون : ٕ٘}َوإِنَّ َهِذِه أُمَّ
 التفسٌر:

بامتثال أوامري دٌن واحد وهو اإلسبلم، وأنا ربكم فاتمونً  -ٌا معشر األنبٌاء-وإنَّ دٌنكم 
 واجتناب زواجري.

ةً َواِحَدةً{ ]المإمنون :   تُكُْم أُمَّ ٌا معشر -[، أي:" وإنَّ دٌنكم ٕ٘لوله تعالى:}َوإِنَّ َهِذِه أُمَّ
 .(5)دٌن واحد وهو اإلسبلم" -األنبٌاء

 .(ٓٔ)وللنا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة" لال الطبري:ٌمول" 
 .(ٔٔ)أي: دٌنكم دٌن واحد، وهو اإلسبلم" لال ابن لتٌبة والزجاج:" 
أي: دٌنكم دٌن واحد، ولٌل: شرٌعتكم شرٌعة واحدة، وٌمال: أمرتكم بما  لال السمعانً:" 

 .(ٕٔ)أمرت به من لبلكم من األنبٌاء والمرسلٌن، فؤمركم واحد"

                                                                                                                                                                               

 ولال الترمذي : حسن ؼرٌب ، ال نعرفه إال من حدٌث فُضٌل بن مرزوق.
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٕ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (٘)
 .22ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕ/1ٔتفسٌر المراؼً: (2)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٔ/ٗ، ومعانً المرآن:51ٕؼرٌب المرآن:(ٔٔ)
 .21ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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المعنى: هذا الذي تمدم ذكره هو دٌنكم وملتكم فالتزموه. واألمة هنا  لال المرطبً:" 
 .(ٔ)لدٌن"ا

دٌن واحد ، وملة واحدة ، وهو الدعوة  -ٌا معشر األنبٌاء  -دٌنكم  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٕ)إلى عبادة هللا وحده ال شرٌن له"

جماعة }واحدة{ متفمة على دٌن  -ٌا معشر الرسل-أي: جماعتكم  لال السعدي:" 
 .(ٖ)واحد"

ملة واحدة، علٌها  -ً: ملة اإلسبلمٌعن -لال مماتل:" ٌمول: هذه ملتكم التً أنتم علٌها 
 -عز وجل -والمإمنون الذٌن نجوا من العذاب، الذٌن ذكرهم هللا -علٌهم السبلم -كانت األنبٌاء

 .(ٗ)فً هذه السورة"
 .(٘)عن ابن جرٌج، لوله: "}وإن هذه أمتكم أمة واحدة{، لال: الملة والدٌن" 
 .(ٙ)وتشدٌد النون، على المطع، وبفتحها «إن»بكسر« وإن هذه»لرئ: 
[، أي:" وأنا ربكم فاتمونً بامتثال ٕ٘لوله تعالى:}َوأَنَا َربُّكُْم فَاتَّمُوِن{ ]المإمنون :  

 .(2)أوامري واجتناب زواجري"
 .(1)ٌمول: وأنا موالكم فاتمون بطاعتً تؤمنوا عمابً" لال الطبري:" 
 .(5)}فاتمون{ بامتثال أوامري، واجتناب زواجري" لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)أي: فاحذرونً" لال السمعانً:" 

 
 المرآن

ٌِْهْم فَِرُحوَن ) ٌْنَُهْم ُزبًُرا كُلُّ ِحْزٍب بَِما لََد  [ٖ٘({ ]المإمنون : ٖ٘}فَتَمَطَّعُوا أَْمَرهُْم بَ
 التفسٌر:

ق األتباع فً الدٌن إلى أحزاب وشٌع، جعلوا دٌنهم أدٌانًا بعدما أُمروا باالجتماع، كل حزب  فتفرَّ
 معجب برأٌه زاعم أنه على الحك وؼٌره على الباطل.

ٌْنَُهْم ُزبًُرا{ ]المإمنون :   ق األتباع فً ٖ٘لوله تعالى:}فَتَمَطَّعُوا أَْمَرهُْم َب [، أي:" فتفرَّ
 .(ٔٔ)الدٌن إلى أحزاب وشٌع، جعلوا دٌنهم أدٌانًا بعدما أُمروا باالجتماع"

م لطعا كزبر الحدٌد، فصار بعضهم ٌهودا، فتفرلوا أمرهم بٌنه لال الطبري: المعنى:" 
 .(ٕٔ)وٌعضهم نصارى"

 .(ٖٔ)أي: تفرلوا هودا ونصارى وصاببٌن ومجوسا. }زبرا{ أي: لطعا" لال السمعانً:" 
أي: افترلوا، ٌعنً األمم، أي: جعلوا دٌنهم أدٌانا بعد ما أمروا  لال المرطبً:" 

 .(ٗٔ)باالجتماع"
 .(ٔ)أي : األمم الذٌن بُعث إلٌهم األنبٌاء" لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .5ٕٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .25ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖ٘٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٔٗ/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .5ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖ٘٘تفسٌر السعدي: (5)
 .21ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .21ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
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أي: اختلفوا فً دٌنهم، }زبرا{ بفتح الباء جمع زبرة، وهً المطعة. ومن لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕ)لرأ }زبرا{ فإنه جمع :زبور، أي: كتبا"

 .(ٖ)عن لتادة :"}زبرا{، لال: كتبا" 
 .(ٗ)هذا ما اختلفوا فٌه من األدٌان والكتب" ولال ابن زٌد:" 
كتب هللا  ، وفً رواٌة:"(٘)عن مجاهد: "}بٌنهم زبرا{، لال: كتب هللا فرلوها لطعا" 

 .(ٙ)فرلوها لطعا"
معناه: آمنوا بالبعض، وكفروا بالبعض، وحرفوا البعض، ولم ٌحرفوا  لال السمعانً:" 
 .(2)البعض"
ٌِْهْم فَِرُحوَن{ ]المإمنون :   أي:" كل حزب معجب  [،ٖ٘لوله تعالى:}كُلُّ ِحْزٍب بَِما لََد

 .(1)برأٌه زاعم أنه على الحك وؼٌره على الباطل"
ٌمول: كل فرٌك من تلن األمم، بما اختاروه ألنفسهم من الدٌن والكتب،  لال الطبري: " 

 .(5)فرحون معجبون به، ال ٌرون أن الحك سواه"
ٌعنً: أن كل فرٌك مسرورون بما عندهم: فؤهل اإلٌمان مسرورون  لال السمعانً:" 

 .(ٓٔ)باإلٌمان وبمتابعة النبً، والكفار مسرورون بكفرهم وبمخالفة النبً"
أي : ٌفرحون بما هم فٌه من الضبلل ; ألنهم ٌحسبون أنهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)مهتدون"
ن{ ٌزعمون أنهم المحمون، أي: بما عندهم من العلم والدٌن }فرحو لال السعدي:" 

وؼٌرهم على ؼٌر الحك، مع أن المحك منهم، من كان على طرٌك الرسل، من أكل الطٌبات، 
 .(ٕٔ)والعمل الصالح، وما عداهم فإنهم مبطلون"

كل معجبون برأٌهم، لٌس أهل هواء إال وهم معجبون برأٌهم وهواهم  ولال ابن زٌد:" 

 .(ٖٔ)وصاحبهم الذي اخترق ذلن لهم"
 .(ٗٔ)مجاهد: "}كل حزب{، لطعة أهل الكتاب" عن 
 .(٘ٔ)هإالء هم أهل الكتاب" لال مجاهد:" 
 .(ٙٔ)لال أهل العلم:" وفً هذا تحذٌر من التحزب والتفرق فً الدٌن" 

 
 المرآن

 [ٗ٘({ ]المإمنون : ٗ٘}فَذَْرهُْم فًِ َؼْمَرتِِهْم َحتَّى ِحٌٍن )
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               

 .25ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 . 51ٕؼرٌب المرآن:(ٕ)
 .ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .21ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .25ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .25ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖ٘٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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 وجهلهم بالحك إلى أن ٌنزل العذاب بهم. فً ضبللتهم -أٌها الرسول  -فاتركهم 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فدع ٌا دمحم هإالء الذٌن تمطعوا أمرهم  

 .(ٔ)بٌنهم زبرا، فً ضبللتهم وؼٌهم  إلى أجل سٌؤتٌهم عند مجٌبه عذابً"
 .(ٕ)هم ما وعدوا به من العذاب"معناه: فً عماٌتهم وحٌرتهم، إلى حٌن ٌؤتٌ لال الزجاج:" 
 .(ٕ)العذاب"
أي: فً ضبللتهم، ولٌل: فً عماٌتهم. ولوله: }حتى حٌن{ معناه: إلى أن  لال السمعانً:" 

 .(ٖ)ٌموتوا، واآلٌة للتهدٌد"
ِل لال ابن كثٌر:"  أي: فً ؼٌهم وضبللهم إلى حٌن حٌنهم وهبلكهم ، كما لال تعالى:}فََمّهِ

ًٌْدا { ]الطارق : اْلَكافِِرٌَن أَْمِهْلُهْم  ٌَؤْكُلُوا َوٌَتََمتَّعُوا َوٌُْلِهِهُم األَمُل 2ُٔرَو [، ولال تعالى:}ذَْرهُْم 
 \.(ٗ)["ٖفََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن { ]الحجر : 

أي: فً وسط جهلهم بالحك، ودعواهم أنهم هم المحمون. }حتى حٌن{ أي:  لال السعدي:" 
إلى أن ٌنزل العذاب بهم، فإنهم ال ٌنفع فٌهم وعظ، وال ٌفٌدهم زجر، وكٌؾ ٌفٌد من ٌزعم أنه 

 .(٘)على الحك، وٌطمع فً دعوة ؼٌره إلى ما هو علٌه؟"
 .(ٙ)عن مجاهد: "}فذرهم فً ؼمرتهم حتى حٌن{، لال: فً ضبللهم" 
 .(2)لال الفراء:" فً جهالتهم" 
 .(1)لال ابن زٌد:" الؽمرة: الؽمر" 

 
 المرآن

ٌَْراِت بَْل اَل ٌَْشعُُروَن )٘٘}أٌََْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُّهُْم بِِه ِمْن َماٍل َوبَنٌَِن ) ({ ٙ٘( نَُساِرعُ لَُهْم فًِ اْلَخ
 [ٙ٘ - ٘٘]المإمنون : 

 التفسٌر:
نمدُّهم به من أموال وأوالد فً الدنٌا هو تعجٌُل خٌٍر لهم ٌستحمونه؟  أٌظن هإالء الكفار أن ما

 إنما نعجل لهم الخٌر فتنة لهم واستدراًجا، ولكنهم ال ٌُِحسُّون بذلن.
ٌَْراِت{  (٘٘لوله تعالى:}أٌََْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُّهُْم بِِه ِمْن َماٍل َوبَِنٌَن ) نَُساِرعُ لَُهْم فًِ اْلَخ

[، أي:" أٌظن هإالء الكفار أن ما نمدُّهم به من أموال وأوالد فً الدنٌا هو ٙ٘-٘٘:  ]المإمنون
 .(5)تعجٌُل خٌٍر لهم ٌستحمونه؟"

لال الطبري: ٌمول: " أٌحسب هإالء األحزاب الذٌن فرلوا دٌنهم زبرا، أن الذي نعطٌهم  
 .(ٓٔ)م فٌها؟"فً عاجل الدنٌا من مال وبنٌن، نسابك لهم فً خٌرات اآلخرة، ونبادر له

 .(ٔٔ)أٌحسبون أن إمداد هللا لهم بالمال والبنٌن مجازاة لهم" لال الزجاج:" 
معناه: أٌحسبون أن الذي نجعله مددا لهم من المال والبنٌن، نعجل لهم  لال السمعانً:" 

 .(ٕٔ)فً الخٌرات، ونمدمها ثوابا لهم رضا بؤعمالهم؟"

                                                             

 .ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٔ/ٗمعانً المرىن: (ٕ)
 .21ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .25ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖ٘٘تفسٌر السعدي: (٘)
 . ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري:(ٙ)
 .1ٖٕ/ٕمعانً المرىن: (2)
 . ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري:(1)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٔ/ٗمعانً المرىن: (ٔٔ)
 .21ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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ٌعنً : أٌظن هإالء المؽرورون أن ما نعطٌهم من األموال واألوالد  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)لكرامتهم علٌنا ومعزتهم عندنا ؟!"

}نسارع لهم فً الخٌرات{، أي: نسرع. ٌمال: سارعت إلى حاجتن  لال ابن لتٌبة:" 
  .(ٕ)وأسرعت"

ً الخٌر، عن مجاهد، لوله :"}أنما نمدهم{، لال: نعطٌهم، }نسارع لهم{، لال: نزٌدهم ف 
 .(ٖ)نملً لهم، لال: هذا لمرٌش"

أي: أٌظنون أن زٌادتنا إٌاهم باألموال واألوالد، دلٌل على أنهم من أهل  لال السعدي:" 
 .(ٗ)الخٌر والسعادة، وأن لهم خٌر الدنٌا واآلخرة؟ وهذا ممدم لهم، لٌس األمر كذلن"

كبلَّ لٌس األمر كما ٌظنون بل هو [، أي:" ٙ٘لوله تعالى:}َبْل اَل ٌَْشعُُروَن{ ]المإمنون : 
 .(٘)فتنة لهم واستدراًج، ولكنهم ال ٌُِحسُّون بذلن"

لال الطبري: " ٌمول تعالى ذكره تكذٌبا لهم: ما ذلن كذلن، بل ال ٌعلمون أن إمدادي  
 .(ٙ)إٌاهم بما أمدهم به من ذلن إنما هو إمبلء واستدراج لهم"

 .(2)وإنما هو استدراج من هللا لهم" لال الزجاج:" 
وحمٌمة المعنى أن: لٌس األمر على ما ٌظنون أن المال والبنٌن خٌر  لال السمعانً:" 

 .(1)لهم، بل هو استدراج لهم، ومكر بهم"
أنما نملً لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم، لٌزدادوا إثما، ولٌتوفر عمابهم فً  لال السعدي:" 

 .(5)أوتوا }حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بؽتة{" اآلخرة، ولٌؽتبطوا بما
كبل لٌس األمر كما ٌزعمون فً لولهم : } نَْحُن أَْكثَُر أَْمَواال َوأَْوالًدا َوَما  لال ابن كثٌر:" 

[ ، لمد أخطإوا فً ذلن وخاب رجاإهم ، بل إنما نفعل بهم ذلن ٖ٘نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن { ]سبؤ : 
ا وإمبلء ; ولهذا لال : } َبل ال ٌَْشعُُروَن { ، كما لال تعالى : } فَبل تُْعِجْبَن استدراًجا وإنظارً 

ْنٌَا َوتَْزَهَك أَْنفُسُهُ  ٌَاةِ الدُّ بَُهْم بَِها فًِ اْلَح ُ ِلٌُعَذِّ ْم َوهُْم َكافُِروَن { أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدهُْم إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ
ٌَْزَداُدوا ِإثًْما { ]آل عمران : [ ، ولال تعال٘٘]التوبة :  [ ، ولال تعالى 21ٔى : } إِنََّما نُْمِلً لَُهْم ِل

ٌُْث ال ٌَْعلَُموَن * َوأُْمِلً لَُهْم إِنَّ كٌَْ  ُب بَِهذَا اْلَحِدٌِث َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َح ِدي َمتٌٌِن : } فَذَْرنًِ َوَمْن ٌَُكذِّ
نًِ َوَمْن َخَلْمُت َوِحًٌدا * َوَجعَْلُت لَهُ َماال َمْمُدوًدا * َوبَنٌَِن [ ، ولال : } ذَرْ ٘ٗ،  ٗٗ{ ]الملم : 

ْدُت لَهُ تَْمِهًٌدا * ثُمَّ ٌَْطَمُع أَْن أَِزٌَد * َكبل إِنَّهُ َكاَن آلٌَاتَِنا َعنًٌِدا { ]المدثر :  [ ٙٔ - ٔٔشُُهوًدا * َوَمهَّ
بُكُْم ِعْنَدنَا ُزْلفَى إِال َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ولال تعالى : } َوَما أَْمَوالُكُْم َوال أَْوالُدكُ  ْم بِالَّتًِ تُمَّرِ

ْعِؾ بَِما َعِملُوا َوهُْم فًِ اْلؽُُرفَاِت آِمنُوَن { ]سبؤ :  [ واآلٌات فً هذا 2ٖفَؤُولَبَِن لَُهْم َجَزاُء الّضِ
  .(ٓٔ)كثٌرة"

، والمعنى: ٌسارع لهم «الخٌراتٌسارع لهم فً : »ولرأ عبد الرحمن بن أبً بكرة 
 .(ٔٔ)إمدادنا إٌاهم بالمال والبنٌن فً الخٌرات

 [:ٙ٘-ٔ٘فوابد اآلٌات:]
 وجوب األكل من الحبلل، ووجوب الشكر بالطاعة هلل ورسوله. -ٔ
 اإلسبلم دٌن البشرٌة جمعاء وال ٌحل االختبلؾ فٌه بل ٌجب التمسن به وترن ما سواه. -ٕ

                                                             

 .25ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 . 51ٕؼرٌب المرآن:(ٕ)
 .ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ، والتفسٌر المٌسر:1ٕ٘/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٔ/ٗمعانً المرىن: (2)
 .21ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٖ٘٘ي:تفسٌر السعد (5)
 .25ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٗٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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 الدٌن وأنه سبب الكوارث والفتن والمحن.حرمة االختبلؾ فً  -ٖ
إذا انحرفت األمة عن دٌن هللا، ثم رزلت المال وسعة العٌش كان ذلن استدراجاً لها، ولم ٌكن  -ٗ

 إكراماً من هللا لها داالً على رضى ربها عنها بل ما هو إالّ فتنة لٌس ؼٌر.
 المرآن

 [6٘({ ]المإمنون : 6ِ٘فمُوَن )}إِنَّ الَِّذٌَن هُْم ِمْن َخْشٌَِة َربِِّهْم ُمشْ 
 التفسٌر:

فهم هللا تعالى به.  إنَّ الذٌن هم من خشٌة ربهم مشفمون َوِجلون مما خوَّ
 .(ٔ)لال البٌضاوي:" من خوؾ عذابه حذرون" 
 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنً: من عذابه" 
 .(ٖ)خابفون" لال ٌحٌى:" 
عذاب هللا مشفمون، فهم من إن الذٌن هم من خشٌتهم وخوفهم من  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٗ)خشٌتهم من ذلن داببون فً طاعته جادون فً طلب مرضاته"
أي : هم مع إحسانهم وإٌمانهم وعملهم الصالح ، مشفمون من هللا خابفون  لال ابن كثٌر:" 

منه ، وجلون من مكره بهم ، كما لال الحسن البصري : إن المإمن جمع إحسانا وشفمة ، وإن 
 .(٘)المنافك جمع إساءة وأمًنا "

 لال المرطبً:" لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم عمب ذلن بذكر المإمنٌن المسارعٌن 
فً الخٌرات ووعدهم، وذكر ذلن بؤبلػ صفاتهم. و}مشفمون{: خابفون وجلون مما خوفهم هللا 

 .(ٙ)تعالى"
 

 المرآن

 [5٘({ ]المإمنون : 5٘}َوالَِّذٌَن هُْم بِآٌَاِت َربِِّهْم ٌُْإِمنُوَن )
 التفسٌر:

لون بآٌات هللا فً المرآن، وٌعملون بها.  والذٌن هم ٌصّدِ
 .(2)"-عز وجل -ٌصدلون بالمرآن أنه من هللا لال مماتل:" ٌعنً: هم 
 .(1)ٌمول: والذٌن هم بآٌات كتابه وحججه مصدلون" لال الطبري:" 
 .(5)أي: اآلٌات "المنصوبة والمنزلة. ٌإمنون بتصدٌك مدلولها"لال البٌضاوي: 
 .(ٓٔ)أي بكتابه ٌصدلون" لال مكً:" 
 .(ٔٔ)ٌصدلون بالمرآن أنه من عند هللا"لال ابن عباس:" 
أي : ٌإمنون بآٌاته الكونٌة والشرعٌة ، كموله تعالى إخباًرا عن مرٌم ،  لال ابن كثٌر:" 

لَْت بَِكِلَماِت َربَِّها َوُكتُبِِه { ]التحرٌم :  [ ، أي : أٌمنت أن ما كان فإنما ٕٔعلٌها السبلم : } َوَصدَّ
ن نهًٌا هو عن لدر هللا ولضابه ، وما شرعه هللا فهو إن كان أمًرا فمما ٌحبه وٌرضاه ، وإن كا

 .(ٕٔ)فهو مما ٌكرهه وٌؤباه ، وإن كان خًٌرا فهو حك"

                                                             

 .5ٓ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .٘ٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٓ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .522ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٓٔ)
 .1/ٙٔحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (ٔٔ)
 .1ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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 المرآن

 [5٘({ ]المإمنون : 5٘}َوالَِّذٌَن هُْم بَِربِِّهْم اَل ٌُْشِركُوَن )
 التفسٌر:

 والذٌن هم ٌخلصون العبادة هلل وحده، وال ٌشركون به ؼٌره.
ٌمول: والذٌن ٌخلصون لربهم عبادتهم، فبل ٌجعلون له فٌها لؽٌره شركا  لال الطبري:" 

لوثن، وال لصنم، وال ٌراءون بها أحدا من خلمه، ولكنهم ٌجعلون أعمالهم لوجهه خالصا، وإٌاه 
 .(ٔ)ٌمصدون بالطاعة والعبادة دون كل شًء سواه"

 .(ٕ)"أي: ٌخلصون عبادتهم لربهم، ال ٌشركون به فٌها أحدا لال مكً:" 
 .(ٖ)ال ٌعبدون معه ؼٌره" لال الواحدي:أي:" 
أي : ال ٌعبدون معه ؼٌره ، بل ٌوحدونه وٌعلمون أنه ال إله إال هللا أحًدا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)صمًدا ، لم ٌتخذ صاحبة وال ولًدا ، وأنه ال نظٌر له وال كؾء له "
ٌذرون جلى الشرن وخفٌه والشرن الخفى مبلحظة الخلك فى أوان  لال المشٌري:" 

الطاعات، واالستبشار بمدح الخلك ولبولهم، واالنكسار والذبول عند انمطاع رإٌة الخلك. وٌمال: 
لوال »على األسباب كمول المابل.  -فى المسار والمضار -الشرن الخفى إحالة النادر من الحاالت

}َوَما ٌُْإِمُن  وأمثال هذا لال هللا تعالى:« ... همة فبلن لما أفلحت لوال»و « دعاء أبٌن لهلكت
ِ إِالَّ َوهُْم ُمْشِركُوَن{ ]ٌوسؾ :  [. وكذلن توهم حصول الشفاء من شرب الدواء. ٙٓٔأَْكثَُرهُْم ِباّلِلَّ

عند فاذا أٌمن العبد بسره أال شىء من الحدثان، ولم ٌتوهم ذلن، وأٌمن أال شىء إال من التمدٌر ف
 .(٘)ذلن ٌبمى عن الشرن"

 
 المرآن

 [ٓٙ({ ]المإمنون : ٓٙ}َوالَِّذٌَن ٌُْإتُوَن َما آتَْوا َولُلُوبُُهْم َوِجلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َرّبِِهْم َراِجعُوَن )
 التفسٌر:

والذٌن ٌجتهدون فً أعمال الخٌر والبر، وللوبهم خابفة أال تُمبل أعمالهم، وأال تنجٌهم من عذاب 
 ذا رجعوا إلٌه للحساب.ربهم إ

ٌمول: والذٌن ٌعطون أهل سهمان الصدلة ما فرض هللا لهم فً أموالهم.  لال الطبري:" 
}ما آتوا{، ٌعنً: ما أعطوهم إٌاه من صدلة، وٌإدون حموق هللا علٌهم فً أموالهم إلى أهلها، 
}َولُلُوبُُهْم{ خابفة من أنهم إلى ربهم راجعون، فبل ٌنجٌهم ما فعلوا من ذلن من عذاب هللا، فهم 

 .(ٙ)رجع إلى هللا "خابفون من الم
أي : ٌعطون العطاء وهم خابفون أال ٌتمبل منهم ، لخوفهم أن ٌكونوا لد  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)لصروا فً المٌام بشروط اإلعطاء. وهذا من باب اإلشفاق واالحتٌاط "
 .(1)عن ابن عمر: "}ٌإتون ما آتوا وللوبهم وجلة{، لال: الزكاة" 
 .(5)}وللوبهم وجلة{، ٌمول: خابفة" ٌعطون ما أعطوا.لال عكرمة:" 

                                                             

 .ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .522ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕ)
 .5ٖٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .1ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
ٌتضح بؤن المشٌري ال ٌنكر األسباب ولكن ٌعنى على من ٌتوهم أن من الحدثان . 21٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘)

 الحدثان شٌبا
 .٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .٘ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (1)
 .٘ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (5)
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 .(ٔ)"}ٌإتون ما آتوا{، ٌنفمون ما أنفموا"عن الضحان : 
"}ٌإتون ما آتوا وللوبهم وجلة{،، لال: المإمن ٌنفك ماله وٌتصدق،  لال ابن عباس: 

 .(ٕ)وللبه وجل أنه إلى ربه راجع"
 .(ٖ)لال ابن عباس:" ٌعطون ما أعطوا; فرلا من هللا ووجبل من هللا" 
 .(ٗ)لال ابن عباس:" ٌمول: ٌعملون خابفٌن" 
لال سعٌد بن جبٌر:" ٌفعلون ما ٌفعلون وهم ٌعلمون أنهم صابرون إلى الموت، وهً من  

 .(٘)المبشرات"
 .(ٙ)لال لتادة:" ٌعطون ما أعطوا وٌعملون ما عملوا من خٌر، وللوبهم وجلة خابفة" 
 .(2)ٌنفك ماله وللبه وجل"عن مجاهد: "}وللوبهم وجلة{، لال: المإمن  
 .(1)ٌعملون ما عملوا من الخٌر وهم ٌخافون أال ٌمبل منهم" لال مجاهد:" 
ٌعطون ما أعطوا وٌنفمون ما أنفموا وٌتصدلون بما تصدلوا وللوبهم  لال ابن زٌد:" 

 .(5)وجلة; اتماء لسخط هللا والنار"
فون أال ٌنجٌهم ذلن من عذاب كانوا ٌعملون ما عملوا من أعمال البر وٌخا لال الحسن:" 

 .(ٓٔ)ربهم"
لال الحسن: "إن المإمن جمع إحسانا وشفمة، وإن المنافك جمع إساءة وأمنا، ثم تبل  

الحسن: }إن الذٌن هم من خشٌة ربهم مشفمون إلى وللوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون{ ولال 
 .(ٔٔ)المنافك: إنما أوتٌته على علم عندي"

لالت عابشة: "ٌا رسول هللا }والذٌن ٌؤتون ما أتوا وللوبهم وجلة{،  عن أبً هرٌرة، لال: 
هو الذي ٌذنب الذنب وهو وجل منه؟ فمال: ال ولكن من ٌصوم وٌصلً وٌتصدق وهو 

 .(ٕٔ)وجل"

 [، لراءتان:ٓٙلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌُْإتُوَن َما آتَْوا{ ]المإمنون : وفً  
ٌعطون العطاء وهم  ٌُْإتُوَن َما آتَْوا َولُلُوبُُهْم َوِجلَةٌ{، والمعنى: لراءة الجمهور: }َوالَِّذٌنَ إحدهما: 

 خابفون أال ٌتمبل منهم. 
، أي : ٌفعلون ما ٌفعلون وهم خابفون ، وروي «والذٌن ٌؤتون ما أتوا وللوبهم وجلة»الثانٌة: 

 هذا مرفوًعا إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لرأ كذلن.
ٌْر على عابشة ، رضً هللا عن أبً خلؾ مولى ب  نً ُجَمح : أنه دخل مع عُبٌَد بن عَُم

فمال : أخشى أن  -أو : تُِلّم بنا ؟  -عنها ، فمالت : مرحبًا بؤبً عاصم ، ما ٌمنعن أن تزورنا 
أُملَّن. فمالت : ما كنت لتفعل ؟ لال : جبت ألسؤل عن آٌة فً كتاب هللا عز وجل ، كٌؾ كان 

ٌَؤْتُوَن َما أَتَْوا { أو } الَِّذٌَن ٌُْإتُوَن َما آتَْوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٌمرإها ؟ لالت : أٌَّة آٌة ؟ فمال : } الَِّذٌَن 
 -{ ؟ فمالت : أٌتهما أحب إلٌن ؟ فملت : والذي نفسً بٌده ، إلحداهما أحب إلً من الدنٌا جمٌعًا

                                                             

 .ٙٗ/5ٔه الطبري:أخرج (ٔ)
 .٘ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٙٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٙٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .٘ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .٘ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .٘ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٙٓٗ/ٔاخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 . ٙٗ/5ٔأخرجه الطبري:(5)
 .٘ٗ/5ٔ، والطبري:ٙٓٗ/ٔاخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٓٔ)
 .٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)



ٔٓٗ 
 

ِذٌَن ٌَؤْتُوَن َما أَتَْوا { فمالت : أشهد أن رسول لالت : وما هً ؟ فملت : } الَّ  -أو : الدنٌا وما فٌها 
 .(ٔ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص كذلن كان ٌمرإها ، وكذلن أنزلت ، ولكن الهجاء حرؾ"

 -وهً لراءة الجمهور : السبعة وؼٌرهم  -لال ابن كثٌر:" المعنى على المراءة األولى  
ٌَْراِت َوهُْم َلَها َساِبمُوَن { ، فجعلهم من السابمٌن. ولو  أظهر ; ألنه لال : } أُولَبَِن ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلَخ

كان المعنى على المراءة األخرى ألوشن أال ٌكونوا من السابمٌن ، بل من الممتصدٌن أو 
 .(ٕ)الممصرٌن ، وهللا تعالى أعلم"

 
 المرآن

ٌَْراِت َوهُْم لََها َسابِمُوَن   [ٔٙ({ ]المإمنون : ٔٙ)}أُولَئَِن ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلَخ

 التفسٌر:
 أولبن المجتهدون فً الطاعة، دأبهم المسارعة إلى كل عمل صالح، وهم إلى الخٌرات سابمون.

ٌَْراِت{ ]المإمنون :   [، أي:" أولبن المجتهدون ٔٙلوله تعالى:}أُولَبَِن ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلَخ
 .(ٖ)فً الطاعة، دأبهم المسارعة إلى كل عمل صالح"

هإالء الذٌن هذه الصفات صفاتهم، ٌبادرون فً األعمال الصالحة،  ل الطبري: ٌمول:"لا 
 .(ٗ)وٌطلبون الزلفة عند هللا بطاعته"

: " الخٌرات: المخافة والوجل واإلٌمان، والكؾ عن الشرن باهلل، فذلن لال ابن زٌد 
 .(٘)المسابمة إلى هذه الخٌرات"

 .(ٙ)[، أي:" وهم إلى الخٌرات سابمون"ٔٙ]المإمنون :  لوله تعالى:}َوهُْم لََها َساِبمُوَن{ 
أنه سبمت لهم من هللا السعادة لبل مسارعتهم فً الخٌرات، ولما  لال الطبري: معناه: 

 .(2)سبك لهم من ذلن سارعوا فٌها"

 [، وجوه:ٔٙلوله تعالى:}َوهُْم لََها َسابِمُوَن{ ]المإمنون : وفً  
 . (1)لاله ابن عباس. سبمت لهم السعادةأحدها : 
 .(5)فذلن سبولهم الخٌرات التً ٌعملونها" لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)، والفراء(ٔٔ)ومماتل ،(ٓٔ)الثانً : وهم إلى فعل الخٌرات سابمون . لاله ٌحٌى بن سبلم
 .(ٖٔ)لال مماتل:" الخٌرات التً ٌسارعون إلٌها" 

 .  (ٗٔ)الثالث : من أجلها سابمون. لاله االخفش
ٌجوز: }وهم لها سابمون{، أي: من أجل اكتسابها، كما تمول: أنا أكرم  الزجاج:"لال  

 .(٘ٔ)فبلنا لن، أي من أجلن"

                                                             

 .5٘/ٙالمسند: (ٔ)
 .إسماعٌل بن مسلم المكً ، وهو ضعٌؾ" :"1ٔٗ/٘لال ابن كثٌر:

 .1ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٙٓٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٓٙٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .1ٖٕ/ٕانظر معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٓٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
 . 2ٔ/ٗمعانً المرآن:(٘ٔ)
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 .(ٔ)الرابع: معناه: وهم لمن تمدمهم من األمم سابمون ، لاله الكلبً
وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب المول الذي لاله ابن عباس، من  لال الطبري:" 

هللا السعادة لبل مسارعتهم فً الخٌرات، ولما سبك لهم من ذلن سارعوا فٌها; أنه سبمت لهم من 
ألن ذلن أظهر معنٌٌه، وأنه ال حاجة بنا إذا وجهنا تؤوٌل الكبلم إلى ذلن، إلى تحوٌل معنى 

 .(ٕ)"البلم" التً فً لوله: }لها سابمون{ إلى ؼٌر معناها األؼلب علٌها"
 

 المرآن
ٌْنَا ِكتَاٌب ٌَْنِطُك بِاْلَحّكِ َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن ) }َواَل نَُكلُِّؾ نَْفًسا ({ ]المإمنون : ٕٙإاِلَّ ُوْسعََها َولََد

ٕٙ] 

 التفسٌر:
وال نكلؾ عبًدا من عبادنا إال بما ٌسعه العمل به، وأعمالهم مسطورة عندنا فً كتاب إحصاء 

 منهم. األعمال الذي ترفعه المبلبكة ٌنطك بالحك علٌهم، وال ٌُْظلم أحد
[، أي:" وال نكلؾ عبًدا من ٕٙلوله تعالى:}َواَل نَُكلُِّؾ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها{ ]المإمنون :  

 .(ٖ)عبادنا إال بما ٌسعه العمل به"
 .(ٗ)إال طالتها" لال ٌحٌى:" 
 .(٘)لال مماتل:" ٌمول: ال نكلؾ نفسا من العمل إال ما أطالت" 
 نكلؾ نفسا إال ما ٌسعها وٌصلح لها من العبادة; ٌمول تعالى ذكره: وال لال الطبري:" 

 .(ٙ)ولذلن كلفناها ما كلفناها من معرفة وحدانٌة هللا، وشرعنا لها ما شرعنا من الشرابع"
ٌعنً: أن الذي وصؾ به الصالحون ؼٌر خارج عن حد الوسع والطالة  لال النسفً:" 

 .(2)وكذلن كل ما كلفه عباده وهو رد على من جوز تكلٌؾ ما ال ٌطاق"

ٌمول تعالى مخبًرا عن عدله فً شرعه على عباده فً الدنٌا : أنه ال  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)ه"ٌكلؾ نفًسا إال وسعها ، أي : إال ما تطٌك حمله والمٌام ب

ٌعنى: أن هذا الذي وصؾ به الصالحٌن ؼٌر خارج من حّد الوسع  لال الزمخشري:" 
والطالة، أو أراد: إن هللا ال ٌكلؾ إال الوسع، فإن لم ٌبلػ المكلؾ أن ٌكون على صفة هإالء 

 .(5)السابمٌن بعد أن ٌستفرغ وسعه وٌبذل طالته فبل علٌه"
لُِّؾ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها{: ناسخ لجمٌع ما ورد فً الشرع }َواَل نُكَ لال المرطبً: "لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)من تكلٌؾ ما ال ٌطاق"
{ ]المإمنون :   َنا ِكتَاٌب ٌَْنِطُك بِاْلَحّكِ ٌْ [، أي:" وعندنا صحابؾ أعمال ٕٙلوله تعالى:}َولََد

 .(ٔٔ)العباد التً سطر فٌها ما عملوا من خٌر أو شر نجازٌهم فً اآلخرة علٌها"
 .(ٕٔ)ٌعنً : كتاب األعمال" ابن كثٌر:" لال 

                                                             

 .5٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٓٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌرالنسفً: (2)
 .1ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٖٔ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٖٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .1ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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ٌمول: وعندنا كتاب أعمال الخلك بما عملوا من خٌر وشر،}ٌنطك  لال الطبري:" 
بالحك{، ٌمول: ٌبٌن بالصدق عما عملوا من عمل فً الدنٌا، ال زٌادة علٌه وال نمصان، ونحن 

 .(ٔ)موفو جمٌعهم أجورهم، المحسن منهم بإحسانه والمسًء بإساءته"
ٌعنى: "كل ما كلفه عباده وما عملوه من األعمال فؽٌر ضابع عنده، بل  لال الزمخشري: 

هو مثبت لدٌه فً كتاب، ٌرٌد اللوح، أو صحٌفة األعمال ناطك بالحك ال ٌمرءون منه ٌوم المٌامة 
إال ما هو صدق وعدل، ال زٌادة فٌه وال نمصان، أو المعنى: ولدٌنا كتاب فٌه عمل السابك 

 .(ٕ)"والممتصد
أظهر ما لٌل فٌه: أنه أراد كتاب إحصاء األعمال الذي ترفعه المبلبكة،  لال المرطبً:" 

وأضافه إلى نفسه ألن المبلبكة كتبت فٌه أعمال العباد بؤمره، فهو ٌنطك بالحك. وفً هذا تهدٌد 
ه. وهللا وتؤٌٌس من الحٌؾ والظلم. ولفظ النطك ٌجوز فً الكتاب، والمراد أن النبٌٌن تنطك بما فٌ

أعلم. ولٌل: عنى اللوح المحفوظ، ولد أثبت فٌه كل شً، فهم ال ٌجاوزون ذلن. ولٌل: اإلشارة 
 .(ٖ)بموله: }ولدٌنا كتاب{: المرآن، فاهلل أعلم، وكل محتمل واألول أظهر"

عن ابن عباس لال: "أول ما خلك هللا الملم فمال: اكتب. لال: أخرج ٌحٌى بن سبلم بسنده  
لال: ما هو كابن. لال: فجرى الملم بما هو كابن إلى ٌوم المٌامة. لال: فؤعمال العباد رب ما أكتب 

 تعرض كل ٌوم اثنٌن وخمٌس، فٌجدونه على ما فً الكتاب.
لال ٌحٌى: وسمعت بعضهم ٌزٌد فٌه: تبل ابن عباس هذه اآلٌة: }هذا كتابنا ٌنطك علٌكم 

[ ثم لال: ألستم لوما عربا؟ هل تكون النسخة 5ٕ]الجاثٌة: بالحك إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون{ 
 .(ٗ)إال من كتاب؟"

[، أي:" ال ٌظلمون من أعمالهم شٌباً ٕٙلوله تعالى:}َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]المإمنون :  
 .(٘)بنمص الثواب أو زٌادة العماب"

ما لم ٌعمله  ٌمول: وهم ال ٌظلمون، بؤن ٌزاد على سٌبات المسًء منهم لال الطبري:" 
 .(ٙ)فٌعالب على ؼٌر جرمه، وٌنمص المحسن عما عمل من إحسانه فٌنمص عما له من الثواب"

وال ٌظلم منهم أحد بزٌارة عماب أو نمصان ثواب أو بتكلٌؾ ماال وسع له  لال النسفً:" 
 .(2)به"

كثٌر أي : ال ٌبخسون من الخٌر شٌبا ، وأما السٌبات فٌعفو وٌصفح عن  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)منها لعباده المإمنٌن "

 .(5)" ال نظلم أحدا من حمه وال نحطه دون درجته"لال الزمخشري: 
 [:ٕٙ-2٘فوابد اآلٌات:]

 فضٌلة الخشٌة واإلٌمان والتوحٌد والتواضع والمرالبة هلل تعالى. -ٔ
 بشرى هللا تعالى ألهل اإلٌمان والتموى. -ٕ
 تمرٌر لاعدة رفع الحرج فً الدٌن. -ٖ
 تمرٌر كتابة أعمال العباد وإحصاء أعمالهم ومجازاتهم العادلة. -ٗ
 

 المرآن

                                                             

 .1ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .1ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌرالنسفً: (2)
 .1ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٖٔ/ٖالكشاؾ: (5)
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({ ]المإمنون : ٖٙ}بَْل لُلُوبُُهْم فًِ َؼْمَرٍة ِمْن َهذَا َولَُهْم أَْعَماٌل ِمْن ُدوِن ذَِلَن هُْم لََها َعاِملُوَن )
ٖٙ] 

 التفسٌر:
مع شركهم أعمال سٌبة، ٌُْمهلهم  لكن للوب الكفار فً ضبلل ؼامر عن هذا المرآن وما فٌه، ولهم

 هللا لٌعملوها، فٌنالوا ؼضب هللا وعمابه.
[، أي:" لكن للوب الكفار فً ٖٙلوله تعالى:}َبْل لُلُوبُُهْم فًِ َؼْمَرةٍ ِمْن َهذَا{ ]المإمنون :  

 .(ٔ)ضبلل ؼامر عن هذا المرآن وما فٌه"
 .(ٕ)أي: فً ؼطاء وؼفلة" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٖ)أي: فً ؼطاء، ٌمال: فبلن ؼمره الماء، أي: ؼطاه" ً:"لال السمعان 
 .(ٗ)فً عمى من هذا المرآن" لال مجاهد:" 
أي : ؼفلة وضبللة } ِمْن َهذَا { أي : المرآن الذي أنزله هللا تعالى على  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)رسوله ملسو هيلع هللا ىلص"
شركون، من أن إمدادناهم بما نمّدهم ما األمر كما ٌحسب هإالء الم لال الطبري: ٌمول:" 

به من مال وبنٌن، بخٌر نسوله بذلن إلٌهم والرضا منا عنهم، ولكن للوبهم فً ؼمرة عمى عن 
هذا المرآن. وعنى بالؽمرة: ما ؼمر للوبهم فؽطاها عن فهم ما أودع هللا كتابه من المواعظ 

 .(ٙ)والعبر والحجج"
 إشارة إلى ما وصؾ من أعمال البر فً لوله:« هذا»ٌجوز أن ٌكون  لال الزجاج:" 

}إن الذٌن هم من خشٌة ربهم مشفمون{، إلى لوله: }ٌسارعون فً الخٌرات{، أي: للوب هإالء 
، المعنى: بل للوبهم فً ؼمرة «الكتاب»إشارة إلى « هذا»فً عماٌة من هذا، وٌجوز أن ٌكون 

 .(2)وأعمالهم محصاة فٌه"من الكتاب الذي ٌنطك بالحك. 

[، أي:" ولهم مع ٖٙلوله تعالى:}َولَُهْم أَْعَماٌل ِمْن ُدوِن ذَِلَن هُْم لََها َعاِملُوَن{ ]المإمنون :  
 .(1)شركهم أعمال سٌبة، ٌُْمهلهم هللا لٌعملوها، فٌنالوا ؼضب هللا وعمابه"

المعاصً من دون أعمال  ٌمول: "ولهإالء الكفار أعمال ال ٌرضاها هللا منلال الطبري:  
  .(5)أهل اإلٌمان باهلل، وأهل التموى والخشٌة له"

 بما سٌكون فٌهم، فؤعلم أنهم سٌعملون أعماال -عز وجل  -أخبر هللا  لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)تباعد من هللا ؼٌر األعمال التً ذكروا بها"

 [، ألوال:ٖٙا َعاِملُوَن{ ]المإمنون : لوله تعالى:}َولَُهْم أَْعَماٌل ِمْن ُدوِن ذَِلَن هُْم لَهَ وفً  
 .(ٖٔ)، وأبو العالٌة(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)أحدها : خطاٌا ٌعملونها من دون الحك، وهو لول مجاهد

 .(ٗٔ)الثانً : أعمال ردٌبة لم ٌعملوها وسٌعملونها ، لاله الحسن
 .(ٔ)أعمال ال بد لهم من أن ٌعملوها" ولال مجاهد:" 

                                                             

 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .51ٕؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .5ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .1ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٔ-2ٔ/ٗمعانً المرآن: (2)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٔ/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ٌمول لهم أعمال خبٌثة دون األعمال الصالحة ٌعنً ؼٌر األعمال الصالحة  لال مماتل:" 
التً ذكرت عن المإمنٌن فً هذه اآلٌة وفً اآلٌة األولى }هم لها عاملون{، ٌمول: هم لتلن 
األعمال الخبٌثة، عاملون، التً هً فى اللوح المحفوظ أنهم سٌعلمونها ال بد لهم من أن 

 .(ٕ)ٌعملوها"
لد كتب علٌهم أعمال سٌبة ال بد أن ٌعملوها لبل موتهم ال  ر:"ولال آخرون:لال ابن كثٌ 

ّي ، وعبد الرحمن  ّدِ محالة ، لتحك علٌهم كلمة العذاب. وُرِوي نَحو هذا عن مماتل بن حٌَّان والسُّ
فوالذي ال إله ؼٌره »ولد لدمنا فً حدٌث ابن مسعود : ، بن زٌد بن أسلم. وهو ظاهر لوي حسن

لٌعمل بعمل أهل الجنة حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراع ، فٌسبك علٌه الكتاب ،  ، إن الرجل
 .(ٗ)"(ٖ)«فٌعمل بعمل أهل النار ، فٌدخلها

 .(٘)الثالث : أنه ظلم المخلولٌن مع الكفر بالخالك. أفاده الماوردي
ما عملوا  اآلٌة تنصرؾ إلى أصحاب الطاعات، ومعناه: أن المإمنٌن لهم أعمال سوىالرابع: أن 

 .(ٙ). وهذا لول لتادة أٌضامن الخٌر }هم لها عاملون{
 

 المرآن
 [ٗٙ({ ]المإمنون : ٗٙ}َحتَّى إِذَا أََخْذنَا ُمتَْرفٌِِهْم بِاْلعَذَاِب إِذَا هُْم ٌَْجؤَُروَن )

 التفسٌر:
حتى إذا أخذنا المترفٌن وأهل البطر منهم بعذابنا، إذا هم ٌرفعون أصواتهم ٌتضرعون 

 ثٌن.مستؽٌ
[، أي:" حتى إذا أخذنا ٗٙلوله تعالى:}َحتَّى إِذَا أََخْذنَا ُمتَْرفٌِِهْم بِاْلعَذَاِب{ ]المإمنون :  

 .(2)المترفٌن وأهل البطر منهم بعذابنا"

ولهإالء الكفار من لرٌش أعمال من دون ذلن هم لها عاملون، إلى أن  لال الطبري:" 
 .(1)ٌإخذ أهل النَّعمة والبطر منهم بالعذاب"

عذاُب هللا  -وهم السعداء المنعمون فً الدنٌا  -أي: حتى إذا جاء مترفٌهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)وبؤسه ونممته بهم"

 .(ٓٔ)العذاب الذي أخذوا به السٌؾ" لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)عن ابن ُجَرٌج: }َحتَّى إِذَا أََخْذنَا ُمتَْرفٌِِهْم بِاْلعَذَاِب(، لال: عذاب ٌوم بدر" 
 .(ٕٔ)بالسٌوؾ ٌوم بدر" لال مجاهد:" 
 .(ٖٔ)ٌعنً أهل بدر، أخذهم هللا بالعذاب ٌوم بدر" لال الضحان:" 
 .(ٗٔ)"الُمتَْرفُون: العظماء"}إِذَا أََخْذنَا ُمتَْرفٌِِهْم بِاْلعَذَاِب{، لال:  عن ابن زٌد،  

                                                                                                                                                                               

 . 5ٗ/5ٔأخرجه الطبري:(ٔ)
 .ٓٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .(ٖٕٗٙ( وصحٌح مسلم برلم )5ٗ٘ٙ( وصحٌح البخاري برلم )1ٕٖ/ٔالمسند )(ٖ)
 .1ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٓٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٔٗ/ٖحكاه عنه السمعانً فً التفسٌر: (ٙ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٓ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 . 1ٔ/ٗمعانً المرآن:(ٓٔ)
 .ٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٓ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٓ٘/5ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
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ٌعنً: أبا جهل وأصحابه الذٌن لتلوا ٌوم بدر. نزلت هذه اآلٌة لبل ذلن  لال ٌحٌى:" 
 .(ٔ)بمكة"

[، أي:" إذا هم ٌرفعون أصواتهم ٗٙلوله تعالى:}إِذَا هُْم ٌَْجؤَُروَن{ ]المإمنون :  
 .(ٕ)ٌتضرعون مستؽٌثٌن"

 .(ٖ)ٌضّجون. وهو اْلُجإار" لال الفراء:" 
 .(ٗ)أي: ٌضجون، ٌمال: جؤر ٌجؤر جإارا، إذا ضج" لال الزجاج:" 
 .(٘)أي : ٌصرخون وٌستؽٌثون" لال ابن كثٌر:" 
وا واستؽاثوا مما حّل بهم من  لال الطبري:"  ٌمول: فإذا أخذناهم به جؤروا، ٌمول: ضجُّ

 :(ٙ)عذابنا، ولعّل الُجإار: رفع الصوت، كما ٌجؤر الثور; ومنه لول األعشى
 .(2)َراِوُح ِمْن َصَلَواِت الَمِلً ... ِن َطْوًرا سُجوًدا َوَطْوًرا جإارا "ٌ

 .(1)"عن ابن عباس: "}إِذَا هُْم ٌَْجؤَُروَن{، ٌمول: ٌستؽٌثون 
 . (5)ٌجزعون" لال الربٌع بن أنس وابن زٌد:" 
 .(ٓٔ)ٌصرخون إلى هللا بالتوبة فبل ٌمبل منهم" ولال الحسن:" 
 

 المرآن
 [٘ٙ({ ]المإمنون : ٘ٙتَْجؤَُروا اْلٌَْوَم إِنَّكُْم ِمنَّا اَل تُْنَصُروَن )}اَل 

 التفسٌر:
فٌمال لهم: ال تصرخوا، وال تستؽٌثوا الٌوم، إنكم ال تستطٌعون نصر أنفسكم، وال ٌنصركم أحد 

 من عذاب هللا.
ال تصرخوا، وال  [، أي:" فٌمال لهم:٘ٙلوله تعالى:}اَل تَْجؤَُروا اْلٌَْوَم{ ]المإمنون :  

 .(ٔٔ)تستؽٌثوا الٌوم من العذاب"
 .(ٕٔ)لال الربٌع بن أنس:" ال تجزعوا الٌوم" 
ال تجزعوا اآلن حٌن نزل بكم العذاب، إنه ال ٌنفعكم، فلو كان هذا  لال الربٌع بن أنس:" 

 .(ٖٔ)الجزع لبُل نفعكم"
الذي ال ٌدفع عن  لال الطبري:" ٌمول: ال تضجوا وتستؽٌثوا الٌوم ولد نزل بكم العذاب 

الذٌن ظلموا أنفسهم، فإن ضجٌجكم ؼٌر نافعكم وال دافع عنكم شٌبا مما لد نزل بكم من سخط 
 .(ٗٔ)هللا"

                                                             

 .1ٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 . 1ٔ/ٗمعانً المرآن:(ٗ)
 .1ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
( وهو من لصٌدة ٌمدح بها األعشى ٖ٘اهرة بشرح الدكتور دمحم حسٌن ص البٌت لؤلعشى )دٌوانه طبع الم(ٙ)

لٌس بن معد ٌكرب. وٌراوح بٌن العلمٌن: ٌتداول هذا مرة، وهذا مرة. والجإار: مصدر جؤر إلى هللا. إذا تضرع 
ًٌّ ٌرالب ربه، وٌتضرع إلٌه وٌجؤر  فً ورفع صوته. ٌمول: إن ممدوح مع ما وصؾ به من كرم ولوة ووفاء، تم

 .صلواته. واستشهد به المإلؾ على أن الجإار: رفع الصوت كما ٌجؤر الثور
 .ٓ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓ٘/5ٔاخرجه الطبري: (1)
 .ٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٓٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٓٔ)
 .12ٕ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٔ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 .(ٔ)لال لتادة: "ذكر لنا أنها نزلت فً الذٌن لتل هللا ٌوم بدر" 
ن نصر [، أي:" إنكم ال تستطٌعو٘ٙلوله تعالى:}إِنَّكُْم ِمنَّا اَل تُْنَصُروَن{ ]المإمنون :  

 .(ٕ)أنفسكم، وال ٌنصركم أحد من عذاب هللا"
 .(ٖ)أي: ال ٌمنعكم منا أحد" لال ٌحٌى:" 
لال الطبري:" ٌمول: إنكم من عذابنا الذي لد حل بكم ال تستنمذون، وال ٌخلصكم منه  

 .(ٗ)شًء"
أي : ال نجٌركم مما حل بكم ، سواء جؤرتم أو سكتُّم ، ال محٌد وال  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)مناص وال َوَزَر لزم األمر ووجب العذاب"
 

 المرآن
ٌْكُْم فَكُْنتُْم َعلَى أَْعمَابِكُْم تَْنِكُصوَن )  [ٙٙ({ ]المإمنون : ٙٙ}لَْد َكانَْت آٌَاتًِ تُتْلَى َعلَ

 التفسٌر:
علٌكم; لتإمنوا بها، فكنتم تنفرون من سماعها والتصدٌك بها، والعمل لد كانت آٌات المرآن تُمرأ 

 بها كما ٌفعل الناكص على عمبٌه برجوعه إلى الوراء.
ٌْكُْم{ ]المإمنون :   ٌَاتًِ تُتْلَى َعلَ [، أي:" لد كانت آٌات المرآن ٙٙلوله تعالى:}لَْد َكاَنْت آ

 .(ٙ)تُمرأ علٌكم; لتإمنوا بها"
 .(2)المرآن" ٌعنً: لال ٌحٌى:" 
 .(1)ٌرٌد بها المرآن. }تتلى علٌكم{، أي: تمرأ"«: اآلٌات» لال المرطبً:" 
ٌمول تعالى ذكره لهإالء المشركٌن من لرٌش: ال تضجوا الٌوم ولد نزل  لال الطبري:" 

بكم سخط هللا وعذابه، بما كسبت أٌدٌكم واستوجبتموه بكفركم بآٌات ربكم: }لد كانت آٌاتً تتلى 

 .(5)علٌكم{، ٌعنً: آٌات كتاب هللا، ٌمول: كانت آٌات كتابً تمرأ علٌكم"
[، أي:" فكنتم تنفرون من ٙٙابِكُْم تَْنِكُصوَن{ ]المإمنون : لوله تعالى:}فَكُْنتُْم َعلَى أَْعمَ  

 .(ٓٔ)سماعها والتصدٌك بها، والعمل بها كما ٌفعل الناكص على عمبٌه برجوعه إلى الوراء"
 .(ٔٔ)أي: ترجعون المهمرى" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕٔ)أي: ترجعون وتتؤخرون عن اإلٌمان بها" لال ابن الجوزي:" 
ل :" فتكذبون بها وترجعون مولٌن عنها إذا سمعتموها، كراهٌة منكم ٌمو لال الطبري: 

 .(ٖٔ)لسماعها. وكذلن ٌمال لكل من رجع من حٌث جاء: نكص فبلن على عمبه"
 :(ٗٔ)ترجعون وراءكم، وأصله: أن ترجع المهمرى. لال الشاعر لال المرطبً:أي:" 

 زعموا بؤنهم على سبل النجا ... ة وإنما نكص على األعماب
 .(ٔ)وهو هنا استعارة لبلعراض عن الحك"

                                                             

 .1ٓٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٔ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 ٕٙٙ/ٖ، ونمله بتمامه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:1ٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٖٙٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٔ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .51ٕؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٙٙ/ٖزاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 . ٖٙٔ/ٕٔفسٌر المرطبً:، وتٔٙ/ٗ(البٌت ؼٌر منسوب فً النكت والعٌون:ٗٔ)
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 .(ٕ)عن مجاهد :"}فكنتم على أعمابكم تنكصون{، لال: تستؤخرون" 
 .(ٖ)ٌمول: تدبرون" لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)ٌعنً: أهل مكة" لال ابن عباس:" 

 .(٘)«َعلَى أدباركم تنكُصون:»َوفًِ لراءة عبد هللا 
 

 المرآن
 [6ٙ({ ]المإمنون : 6ْٙهُجُروَن )}ُمْستَْكبِِرٌَن بِِه َساِمًرا تَ 

 التفسٌر:
تفعلون ذلن مستكبرٌن على الناس بؽٌر الحك بسبب بٌت هللا الحرام، تمولون: نحن أهله ال نُْؽَلب 

ٌِّا من المول.  فٌه، وتتسامرون حوله بالس
 سبب النزول:

 .(ٙ)لال مماتل:" نزلت فً المؤل من لرٌش الذٌن مشوا إلى أبً طالب" 
[، أي:" مستكبرٌن بسبب المرآن عن 2ٙتعالى:}ُمْستَْكبِِرٌَن بِِه{ ]المإمنون : لوله  
 .(2)اإِلٌمان"
مستكبرٌن بحرم هللا، ٌمولون: ال ٌظهر علٌنا فٌه أحد، ألنا أهل  لال الطبري:"ٌمول: 
 .(1)الحرم"

 [، ثبلثة ألوال:2ٙلوله تعالى:}ُمْستَْكبِِرٌَن بِِه{ ]المإمنون : وفً تفسٌر  
ٌفتخرون به وٌعتمدون أنهم أولٌاإه.  معناه: مستكبرٌن بالبٌت الحرام، تمولون: البٌت لنا.دها : أح

، (ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)، والحسن(5)وهذا لول ابن عباس
 .(ٙٔ)، وابن لتٌبة(٘ٔ)وبه لال الفراء، (ٗٔ)والضحان

للبٌت العتٌك، تمولون: نحن أهله، وإذا كان اللٌل وسمرتم هجرتم « الهاء» لال الفراء:" 
 .(2ٔ)"المرآن والنبً فهذا من الهجران، أي: تتركونه وترفضونه

المعنى: إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبٌت والحرم، ألمنكم فٌه مع  لال ابن الجوزي:" 
نخاؾ أحدا، ونحن أهل بٌت هللا  خوؾ سابر الناس فً مواطنهم. تمولون: نحن أهل الحرم فبل

 .(1ٔ)ووالته"
 .(5ٔ)"مستكبرٌن بحرم البٌت أنه ال ٌظهر علٌنا فٌه أحد لال ابن عباس:" 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٙٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 . ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري:(ٕ)
 . ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري:(ٖ)
 . ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري:(ٗ)
 .5ٖٕ/ٕانظر: معانً المرىن للفراء: (٘)
 .ٔٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .12ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘-ٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٖٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .51ٕانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
 .5ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (2ٔ)
 .2ٕٙ/ٖزاد المسٌر: (1ٔ)
 .ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (5ٔ)
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لال ابن عباس:" إنما كره السمر حٌن نزلت هذه اآلٌة : } ُمْستَْكِبِرٌَن بِِه َساِمًرا  
اِمًرا { لال : ٌتكبرون وٌسمرون تَْهُجُروَن{ ، فمال : مستكبرٌن بالبٌت، ٌمولون : نحن أهله ، } سَ 

 .(ٔ)فٌه ، وال ٌعمرونه ، وٌهجرونه"
 .(ٕ)على معنى أنهم استكبروا فلم ٌإمنوا بهالثانً : معناه: مستكبرٌن بالمرآن، 

كانوا ٌسمرون وٌذكرون المرآن بالهجر من الكبلم : "إنه سحر ، إنه  لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)شعر ، إنه كهانة" إلى ؼٌر ذلن من األلوال الباطلة"

 .(ٗ)على معنى أنهم استكبروا فلم ٌإمنوا به، -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه الرسولالثالث : 
فً سمرهم باأللوال الفاسدة، وٌضربون له  [-ملسو هيلع هللا ىلص-لال ابن كثٌر:" كانوا ٌذكرونه]أي النبً

األمثال الباطلة ، من أنه شاعر ، أو كاهن ، أو ساحر ، أو كذاب ، أو مجنون، وكل ذلن باطل ، 
 .(٘)بل هو عبد هللا ورسوله ، الذي أظهره هللا علٌهم ، وأخرجهم من الحرم صاؼرٌن أذالء"

، أي: «البٌت»، وٌمال: «الحرم:»أظهر األلاوٌل: أن المراد منه  لال السمعانً:" 
متعظمٌن بالبٌت الحرام، وتعظٌمهم أنهم كانوا ٌمولون: نحن أهل هللا وجٌران بٌته، وكان سابر 

 .(ٙ)العرب فً خوؾ، وهم فً أمن"
[، أي:" متحدثٌن لٌبلً تسمرون تمولون فً 2ٙلوله تعالى:}َساِمًرا تَْهُجُروَن{ ]المإمنون :  

 .(2)الفاحش من الطعن فً المرآن، وسّب النبً علٌه السبلم"سمركم الهجر وهو المول 
 ، لوالن:«السمر»وفً معنى: 

 .(ٓٔ)، وابن لتٌبة(5)، وأبو عبٌدة(1)أحدهما : أنه الحدٌث لٌبًل ، لاله الكلبً
 :(ٔٔ)حدٌث اللٌل. وأصل السمر: اللٌل. لال ابن أحمر«: السمر» لال ابن لتٌبة:" 

 من دونهم إن جبتهم سمرا
لٌبل وٌمال: هو جمع سامر. كما ٌمال: طالب وطلب وحارس وحرس. وٌمال: هذا أي: 

 .(ٕٔ)سامر الحً ٌراد المتحدثون منهم لٌبل. وسمر الحً"
 .  (ٖٔ)"السامر: الجماعة الذٌن ٌتحدثون لٌبللال الزجاج: 

 .(ٗٔ)عن مجاهد: "}سامرا{، لال: مجلسا باللٌل"
 .(٘ٔ)ٌعنً: سمر اللٌل" لال الضحان:"

 .(ٙٔ)تسمرون باللٌل" سعٌد بن جبٌر:"لال 
 .(2ٔ)لال ابن عباس:" ٌسمرون حول البٌت"

                                                             

 .(ٖٔ٘ٔٔسنن النسابً الكبرى برلم )(ٔ)
 .1ٖٗ/٘، وتفسٌر ابن كثٌر:1ٕٗ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .1ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 . 1ٕٗ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً:(ٗ)
 .1ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .12ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٔٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٓٙ/ٕانظر: مجاز المرآن: (5)
 .55ٕ-51ٕانظر: ؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 عجزه:(ٔٔ)

 "عزؾ المٌان ومجلس ؼمر"
 .2ٖٔ/ٕٔوتفسٌر المرطبً  ٖٗ/ٗوالبٌت ؼٌر منسوب فً اللسان 

 .55ٕ-51ٕؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .1ٔ/ٗمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٖ٘/5ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٗ٘/5ٔاخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٗ٘/5ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٖ٘/5ٔاخرجه الطبري: (2ٔ)
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كانوا ٌسمرون لٌلتهم وٌلعبون: ٌتكلمون بالشعر والكهانة وبما ال  لال ابن زٌد:"
 .(ٔ)ٌدرون"

سامرا من أهل الحرم آمنا ال ٌخاؾ، كانوا ٌمولون: نحن أهل الحرم، ال  ولال لتادة:"
 .(ٕ)ٌخافون"

ٌمول: لد بلػ من أمانكم أن سامركم ٌسمر بالبطحاء، ٌعنً: سمر اللٌل،  الحسن:"لال 
 .(ٖ)والعرب تمتل بعضها بعضا، وتسًء بعضها بعضا، وأنتم فً ذلن تهجرون كتابً ورسولً"

 .(ٖ)ورسولً"
 . (ٗ)والثانً : أنه ظل الممر، حكاه ابن عٌسى

لن السمرة مثشمة ، وهو ظل الممر، وكذ«السمر:»إنما سموا: سمارا من ولال الزجاج: 
 .  (٘)"هذا من

لال الماوردي:"والعرب تمول: حلؾ بالسمر والممر أي بالظلمة والضٌاء ، ألنهم 
ٌسمرون فً ظلمة اللٌل وضوء الممر ، والعرب تمول أٌضاً : ال أكلمه السمر والممر ، أي اللٌل 

 . (ٙ)والنهار
 لوالن : [،2ٙ]المإمنون : وفً }تَْهُجُروَن{

 .(1)، وبه لال الزجاج(2)، لاله ابن عباسرون ذكر هللا والحكتهجأحدهما : 
 .(ٓٔ)، وابن زٌد(5)تمولون الباطل والسٌا من المول. وهذا لول سعٌد بن جبٌر الثانً :

 .(ٔٔ)بالمول السٌا فً المرآن" لال مجاهد:"
 .(ٕٔ)لال أبو صالح:"السب" 

  .(ٖٔ)والهذٌان"لال ابن لتٌبة:"تمولون هجرا من المول. وهو اللؽو منه 
 .(ٗٔ)التخلٌط من الكبلم كما ٌمول: هجر المرٌض، اذا هذى" :وهو:"الجهضمًلال 

 .(٘ٔ)تتكلمون بالشرن والبهتان فً حرم هللا" لال ٌحٌى بن سبلم:"
الهذٌان; الذي ٌتكلم بما ال ٌرٌد، وال ٌعمل كالمرٌض الذي ٌتكلم بما ال  لال ابن زٌد:"

 .(ٙٔ)«"َساِمًرا تَْهُجُرونَ »ٌدري. لال: كان أبً ٌمرإها: 
وهذا من الهجر  -بضم التاء وكسر الجٌم- ،"(2ٔ)«تُْهِجُرونَ :»ولرأ ابن عباس، ونافع 

 . (1ٔ)علٌه ومن اتبعه"وهو السب واإلفحاش فً المنطك. ٌرٌد سبهم النبً صلى هللا 
 .(5ٔ)عن ابن عباس: "}تُْهِجُروَن{، لال: تمولون هجرا"

                                                             

 .ٗ٘/5ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٗ٘/5ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٓٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖ)
 .ٔٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٔ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .ٔٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٗ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٔ/ٗانظر: معانً المرآن: (1)
 .٘٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .٘٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘٘/5ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٗ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .55ٕانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .ٗٗٔمرآن/أحكام ال (ٗٔ)
 .5ٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘ٔ)
 .٘٘/5ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٔٙ/ٗ، والنكت والعٌون:55ٕ، وؼرٌب المرآن البن لتٌبة:٘٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .55ٕؼرٌب المرآن البن لتٌبة: (1ٔ)
 .٘٘/5ٔأخرجه الطبري: (5ٔ)
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 .(ٔ)عن لتادة: "}تُْهِجُروَن{، ٌمول: ٌمولون سوءا" 
 .(ٕ)لال الحسن: "}تُْهِجُروَن{ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" 
 .(ٖ)لال الحسن: "}تُْهِجُروَن{ كتاب هللا ورسوله" 
 .(ٗ)"الهجر: أنهم كانوا ٌسبون النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا خلوا حول البٌت لٌل لال الفراء:" 

 :(٘)وفً مخرج هذا الكبلم لوالن
 أحدهما : إنكار تسامرهم باإِلزراء على الحك مع ظهوره لهم .

 الثانً : إنكاراً منهم حتى تسامروا فً لٌلهم والخوؾ أحك بهم .
 .(ٙ)«سمارا»ولرىء فً الشاذ: 

 
 المرآن

ِلٌَن ) بَُّروا اْلمَْوَل أَْم َجاَءهُْم َما لَْم ٌَؤِْت آبَاَءهُُم اْْلَوَّ  [5ٙ({ ]المإمنون : 5ٙ}أَفَلَْم ٌَدَّ
 التفسٌر:

أفلم ٌتفكروا فً المرآن فٌعرفوا صدله، أم منعهم من اإلٌمان أنه جاءهم رسول وكتاب لم ٌؤت 
 أباءهم األولٌن مثله، فؤنكروه وأعرضوا عنه؟

بَُّروا اْلمَْوَل{ ]المإمنون : ل  [، أي:" أفلم ٌتفكروا فً المرآن فٌعرفوا 1ٙوله تعالى:}أَفَلَْم ٌَدَّ
 .(2)صدله"

 .(1)لال مماتل:" ٌعنً: أفلم ٌستمعوا المرآن" 
 .(5)لال ابن لتٌبة:" أي: ٌتدبروا المرآن" 
 .(ٓٔ)"ٌعنً: ما جاءهم من المول، وهو المرآن لال السمعانً:" 
الزمخشري:" ٌمول: أفلم ٌتدبروه لٌعلموا أنه الحك المبٌن فٌصّدلوا به وبمن جاء لال  

 .(ٔٔ)به"
أفلم ٌتدبر هإالء المشركون تنزٌل هللا وكبلمه، فٌعلموا ما فٌه من  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٕٔ)العبر، وٌعرفوا حجج هللا التً احتج بها علٌه فٌه؟"
[. 1ٕتعالى:}أفبل ٌتدبرون المرآن { ]النساء: ٌعنً المرآن، وهو كموله  لال المرطبً:" 

 .(ٖٔ)وسمً المرآن لوال ألنهم خوطبوا به"
ٌمول تعالى منكًرا على المشركٌن فً عدم تفهمهم للمرآن العظٌم ،  لال ابن كثٌر:" 

وتدبرهم له وإعراضهم عنه ، مع أنهم لد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ٌنزل هللا على رسول أكمل 
، ال سٌما وآباإهم الذٌن ماتوا فً الجاهلٌة ، حٌث لم ٌبلؽهم كتاب وال أتاهم نذٌر  منه وال أشرؾ

، فكان البلبك بهإالء أن ٌمابلوا النعمة التً أسداها هللا إلٌهم بمبولها ، والمٌام بشكرها وتفهمها ، 

                                                             

 .٘٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .٘٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٙ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٔٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٕٗ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .55ٕؼرٌب المرآن البن لتٌبة: (5)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .5ٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٙ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
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الرسول ، والعمل بممتضاها آناء اللٌل وأطراؾ النهار ، كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع 
 .(ٔ)صلوات هللا وسبلمه علٌه ، ورضً عنهم"

لال المشٌري:" ٌعنى: أنهم لو أنعموا النظر، وسلطوا على أحوالهم صابب الفكر  
الستبصروا فى الحال، وال نتفى عن للوبهم االستعجام واإلشكال، ولكنهم استوطنوا مركب 

 .(ٕ)من االستبصار"الكسل، وعرجوا فى أوطان التؽافل، فتعودوا الجهل، وأٌسوا 
ِلٌَن{ ]المإمنون :   ٌَؤِْت آبَاَءهُُم اأْلَوَّ [، أي:" أم منعهم من 1ٙلوله تعالى:}أَْم َجاَءهُْم َما لَْم 

 .(ٖ)اإلٌمان أنه جاءهم رسول وكتاب لم ٌؤت أباءهم األولٌن مثله، فؤنكروه وأعرضوا عنه؟"
هم حٌن خافوا هللا فآمنوا به لال الزمخشري:أي:" أم جاءهم من األمن ما لم ٌؤت آباء 

 .(ٗ)وبكتبه ورسله وأطاعوه؟ وآباإهم: إسماعٌل وأعمابه من عدنان ولحطان"
ٌعنً: أٌظنون أنه جاءهم ما لم ٌؤت من لبلهم، ومعناه: أنا بعثنا إلٌهم  لال السمعانً:" 

 .(٘)"رسوال كما بعثنا إلى األولٌن
لبلهم من أسبلفهم، فاستكبروا ذلن  ٌمول: أم جاءهم أمر ما لم ٌؤت من لال الطبري" 

 .(ٙ)وأعرضوا، فمد جاءت الرسل من لبلهم، وأنزلت معهم الكتب"
 .(2)أي: لم ٌؤتهم إال ما أتى آباءهم األولٌن" لال ٌحٌى:" 
 .(1)لال مماتل:" ٌمول: لد جاء أهل مكة النذر كما جاء آباءهم وأجدادهم األولٌن" 
، أي: بل جاءهم ما ال عهد آلبابهم به، فلذلن «بل»بمعنى « أم»ولٌل:  لال المرطبً:" 

 .(5)أنكروه وتركوا التدبر له"
لال ابن عباس:" لعمري لمد جاءهم ما لم ٌؤت آباءهم األّولٌن، ولكن أو لم ٌؤتهم ما لم  

 .(ٓٔ)ٌؤت آباءهم األّولٌن"
 

 المرآن
 [5ٙ]المإمنون : ({ 5ٙ}أَْم لَْم ٌَْعِرفُوا َرسُولَُهْم فَُهْم لَهُ ُمْنِكُروَن )

 التفسٌر:
 أم منعهم من اتباع الحك أن رسولهم محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ؼٌر معروؾ عندهم، فهم منكرون له؟

 .(ٔٔ)أي: الذي أرسلهم إلٌهم، ٌعنً دمحما" لال ٌحٌى:" 
 .(ٕٔ)بل ٌعرفون وجهه ونسبه" لال لتادة:" 
ا، وأنه من أهل الصدق واألمانة ٌمول: أم لم ٌعرؾ هإالء المكذّبون محمدً  لال الطبري" 

فهم له منكرون، ٌمول: فٌنكروا لوله، أو لم ٌعرفوه بالصدق، وٌحتجوا بؤنهم ال ٌعرفونه. ٌمول 
 .(ٖٔ)جّل ثناإه: فكٌؾ ٌكذّبونه وهم ٌعرفونه فٌهم بالصدق واألمانة؟!"

العلم لال البٌضاوي:" } أم لم ٌعرفوا رسولهم{ باألمانة والصدق وحسن الخلك وكمال  
مع عدم التعلم إلى ؼٌر ذلن مما هو صفة األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم. فهم له منكرون دعواه 

                                                             

 .1ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٔ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٙ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٔٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5ٖٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٙ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .ٓٔٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕٔ)
 .ٙ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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ألحد هذه الوجوه إذ ال وجه له ؼٌرها، فإن إنكار الشًء لطعا أو ظنا إنما ٌتجه إذا ظهر امتناعه 
 .(ٔ)بحسب النوع أو الشخص أو بحث عما ٌدل علٌه ألصى ما ٌمكن فلم ٌوجد"

ٌعنً: أنهم عرفوه صؽٌرا وكبٌرا، وعرفوا نسبه، وعرفوا وفاءه بالعهد،  السمعانً:"لال  
 .(ٕ)"وأداءه لؤلمانات، وصدله فً األلوال، وهو دمحم بن عبد هللا بن عبد المطلب

أي : أَفَُهْم ال ٌعرفون محمًدا وصدله وأمانته وصٌانته التً نشؤ بها فٌهم  لال ابن كثٌر:" 
ار ذلن والمباهتة فٌه ؟ ولهذا لال جعفر بن أبً طالب ، رضً هللا عنه ، ، أفٌمدرون على إنك

للنجاشً ملن الحبشة : أٌها الملن ، إن هللا بعث إلٌنا رسوال نعرؾ نسبه وصدله وأمانته. وهكذا 
لال المؽٌرة بن شعبة لنابب كسرى حٌن بارزهم وكذلن لال أبو سفٌان صخر بن حرب لملن 

وأصحابه عن صفات النبً ملسو هيلع هللا ىلص ونسبه وصدله وأمانته ، وكانوا بعد الروم هرلل ، حٌن سؤله 
 .(ٖ)كفاًرا لم ٌسلموا ، ومع هذا ما أمكنهم إال الصدق فاعترفوا بذلن"

 
 المرآن

 [6ٓ: ({ ]المإمنون 6ٓ}أَْم ٌَمُولُوَن بِِه ِجنَّةٌ َبْل َجاَءهُْم بِاْلَحّكِ َوأَْكثَُرهُْم ِلْلَحّكِ َكاِرهُوَن )
 التفسٌر:

بل أحسبوه مجنوًنا؟ لمد كذَبوا; فإنما جاءهم بالمرآن والتوحٌد والدٌن الحك، وأكثرهم كارهون 
 للحك حسًدا وبؽًٌا.

 .(ٗ)[، أي:" أم ٌمولون إِن دمحماً مجنون"2ٓلوله تعالى:}أَْم ٌَمُولُوَن بِِه ِجنَّةٌ{ ]المإمنون :  
 .(٘)لوا ذلن"أي: بدمحم جنون، أي: لد لا لال ٌحٌى:" 
ٌمول: أٌمولون بدمحم جنون، فهو ٌتكلم بما ال معنى له وال ٌفهم وال ٌدري ما  لال الطبري" 
 .(ٙ)ٌمول؟!"

أي: أم ٌحتجون فً ترن اإلٌمان به بؤنه مجنون، فلٌس هو هكذا! لزوال  لال المرطبً:" 
 .(2)أمارات الجنون عنه"

ون بموله وكانوا ٌعلمون أنه ملسو هيلع هللا ىلص أرجحهم لال البٌضاوي:" } أم ٌمولون به جنة{ فبل ٌبال 
 .(1)عمبل وأدلهم نظرا"

 .(5)لال الصابونً:" وهذا توبٌخ آخر وتعجٌٌب من تفننهم فً العناد، وتلونهم فً الجحود" 
 .(5)الجحود"
ل المرآن ، أي : افتراه من عنده ، أو  لال ابن كثٌر:"  لول المشركٌن عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه تموَّ

أن به جنونا ال ٌدري ما ٌمول. وأخبر عنهم أن للوبهم ال تإمن به ، وهم ٌعلمون بطبلن ما 
ٌع أهل ٌمولونه فً المرآن ، فإنه لد أتاهم من كبلم هللا ما ال ٌُطاق وال ٌُدافع ، ولد تحداهم وجم

 .(ٓٔ)األرض أن ٌؤتوا بمثله ، فما استطاعوا وال ٌستطٌعون أبد اآلبدٌن"
{ ]المإمنون :   [، أي:" لٌس األمر كما زعموا بل 2ٓلوله تعالى:}َبْل َجاَءهُْم بِاْلَحّكِ

جاءهم دمحم بالحّكِ الساطع الذي ال مدخل فٌه للباطل بوجه من الوجوه، وبالمرآن المشتمل على 
 .(ٔٔ)ابع اإِلسبلم"التوحٌد وشر

                                                             

 .5ٕ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .1ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .12ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٓٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .2٘-ٙ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .5ٕ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .12ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .12ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)"أي: بالصدق لال السمعانً:" 
 .(ٕ)المرآن" لال ٌحٌى:" 
 .(ٖ)ٌعنً: المرآن والتوحٌد الحك والدٌن الحك" لال المرطبً:" 
فإن ٌمولوا ذلن فكذبهم فً لٌلهم ذلن واضح بٌَّن، وذلن أن  لال الطبري: ٌمول:" 

المجنون ٌهذي فٌؤتً من الكبلم بما ال معنى له، وال ٌعمل وال ٌفهم، والذي جاءهم به دمحم هو 
الحكمة التً ال أحكم منها والحّك الذي ال تخفى صحته على ذي فطرة صحٌحة، فكٌؾ ٌجوز أن 

 .(ٗ)ٌمال: هو كبلم مجنون؟"
[، أي:" ومع وضوح الدعوة فإِنَّ 2ٓتعالى:}َوأَْكثَُرهُْم ِلْلَحّكِ َكاِرهُوَن{ ]المإمنون :  لوله 

 .(٘)أكثر المشركٌن ٌكرهون الحّك لما فً للوبهم من الزٌػ واالنحراؾ"
 .(ٙ)لال السمعانً: اي:" ساخطون" 
 .(2)ٌعنً: جماعة من لم ٌإمن منهم" لال ٌحٌى:" 
 .(1)للحك كارهون{ حسدا وبؽٌا وتملٌدا"أي كلهم } لال المرطبً:" 
ما بهإالء الكفرة أنهم لم ٌعرفوا دمحما بالصدق وال أن دمحما عندهم  لال الطبري: ٌمول:" 

مجنون، بل لد علموه صادلا محما فٌما ٌمول وفٌما ٌدعوهم إلٌه، ولكن أكثرهم لئلذعان للحّك 
 .(5)ه واستكبارا فً األرض"كارهون وألتباع دمحم ساخطون; حسدا منهم له وبؽٌا علٌ

لال البٌضاوي:} وأكثرهم للحك كارهون{، " ألنه ٌخالؾ شهواتهم وأهواءهم فلذلن  
أنكروه، وإنما لٌد الحكم باألكثر ألنه كان منهم من ترن اإلٌمان استنكافا من توبٌخ لومه أو لملة 

 .(ٓٔ)فطنته وعدم فكرته ال كراهة للحك"
 [:2ٓ-ٖٙفوابد اآلٌات:]

 ؼمرة الجهل والتعصب وعمى التملٌد هً سبب إعراض الناس عن الحك ومعارضتهم له. -ٔ

 ال تنفع التوبة عند معاٌنة العذاب أو نزوله. -ٕ
بٌان الذنوب التً أخذ بها مترفو مكة ببدر وهً هروبهم من سماع المرآن ونكوصهم عند  -ٖ

رهم به جهبلً وضبلاًل سماعه على أعمابهم حتى ال ٌسمعوه واستكبارهم بالحرم واعتزا
واجتماعهم فً اللٌالً الطوال ٌسمرون على اللهو ولول الباطل هاجرٌن سماع المرآن وما ٌدعو 

 إلٌه من هدى وخٌر.
 المرآن

ٌْنَاهُْم بِِذْكِرِهْم  َ فَُهْم َعْن }َولَِو اتَّبََع اْلَحكُّ أَْهَواَءهُْم لَفََسَدِت السََّماَواُت َواْْلَْرُض َوَمْن فٌِِهنَّ بَْل أَت
 [6ٔ({ ]المإمنون : 6ِٔذْكِرِهْم ُمْعِرُضوَن )

 التفسٌر:
ولو شرع هللا لهم ما ٌوافك أهواءهم لفسدت السموات واألرض وَمن فٌهن، بل أتٌناهم بما فٌه 

 عزهم وشرفهم، وهو المرآن، فهم عنه معرضون.
[، أي:" ولو شرع هللا لهم ما 2ٔ لوله تعالى:}َولَِو اتَّبََع اْلَحكُّ أَْهَواَءهُْم{ ]المإمنون : 

 .(ٔٔ)ٌوافك أهواءهم"
                                                             

 .1ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٓٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٓٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .12ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٓٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٓٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .2٘/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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ٌمول: ولو عمل الرّب تعالى ذكره بما ٌهوى هإالء المشركون وأجرى  لال الطبري:" 
 .(ٔ)التدبٌر على مشٌبتهم وإرادتهم وترن الحك الذي هم له كارهون"

 .(ٕ)ٌعنً: لو اتبع هللا أهواء كفار مكة فجعل مع نفسه شرٌكا" لال مماتل:" 
 .(ٖ)الحك: هو هللا" لال أبو صالح:" 
 .(ٗ)ٌمال: إن الحك هو هللا. وٌمال: إنه التنزٌل، لو نزل بما ٌرٌدون" لال الفراء:" 
 .(٘)لو كان الحك فً أهوابهم" لال الحسن:" 
{ ]المإمنون :   َماَواُت َواأْلَْرُض َوَمْن فٌِِهنَّ [، أي:" لفسدت 2ٔلوله تعالى:}لَفََسَدِت السَّ

 .(ٙ)السموات واألرض وَمن فٌهن"
 .(2)ٌعنً: لهلكت }السماوات واألرض ومن فٌهن{ من الخلك" لال مماتل:" 
وذلن أنهم ال ٌعرفون عوالب األمور والصحٌح من التدبٌر والفاسد، فلو  لال الطبري:" 

السموات كانت األمور جارٌة على مشٌبتهم وأهوابهم مع إٌثار أكثرهم الباطل على الحّك، لم تمّر 
 .(1)واألرض ومن فٌهّن من خلك هللا، ألن ذلن لام بالحك "

 .(5)لولعت أهواإهم على هبلن السموات واألرض ومن فٌهن" لال الحسن:" 
َناهُْم بِِذْكِرِهْم{ ]المإمنون :   ٌْ َ [، أي:" بل أتٌناهم بما فٌه عزهم 2ٔلوله تعالى:}َبْل أَت

 .(ٓٔ)وشرفهم، وهو المرآن"
ٌْنَاهُْم بِِذْكِرِهْم{ ]المإمنون : لوله وفً    [، ألوال:2ٔتعالى:}َبْل أَتَ

 .(ٔٔ)أحدها : عنى ببٌان الحك لهم ، لاله ابن عباس
 .(ٕٔ)لال لتادة: المرآن" 

، وٌحً (ٗٔ)، وسفٌان(ٖٔ)منهم . والمرآن بلسانهم، لاله السدي -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : بشرفهم، ألن الرسول 
 .(5ٔ)، والزجاج(1ٔ)، وابن لتٌبة(2ٔ)، والفراء(ٙٔ)ل، وممات(٘ٔ)بن سبلم

 .(ٕٓ)ٌعنى: بشرفهم، ٌعنى: المرآن" لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)بشرفهم، شرؾ لمن آمن به" لال ٌحٌى:" 
 .(ٕٕ)ٌعنً: بشرفهم بلؽة لرٌش" لال الماسم بن سبلم:" 

                                                             

 .2٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٙٔ/ٖفسٌر مماتل بن سلٌمان:ت (ٕ)
 .1ٕٔ(:صٗ: ٓٔ: 2ٕٓ، وانظر: تفسٌر سفٌان الثوري)2٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٓٔٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2٘/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٓٔٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (5)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٕ(:ص51ٗٔأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٕٔ)
 .ٖٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .55ٔ(:ص2ٕ: ٖ: 1ٕٙانظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (ٗٔ)
 .ٓٔٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘ٔ)
 .ٔٙٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .5ٖٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (2ٔ)
 .55ٕانظر: ؼرٌب المرآن: (1ٔ)
 .5ٔ/ٗانظر: معانً المرآن: (5ٔ)
 .ٔٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٓ)
 .ٓٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .1لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم:(ٕٕ)
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 .(ٔ)أي: بما فٌه فخرهم وشرفهم" لال الزجاج:" 
وهذان الموالن متماربا المعنى; وذلن أن هللا جل ثناإه أنزل هذا المرآن  لال الطبري:" 

بٌانا بٌن فٌه ما لخلمه إلٌه الحاجة من أمر دٌنهم، وهو مع ذلن ذكر لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ولومه وشرؾ 
 .(ٕ)لهم"

 .(ٖ)بالذكر الذي فٌه حظ لهم لو اتبعوه. ذكره الزجاج الثالث :
 .(ٗ)لٌهم من طاعة ولهم من جزاء . أفاده الماورديالرابع:  بذكر ما ع

[، أي:" فهم عن المرآن 2ٔلوله تعالى:}فَُهْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضوَن{ ]المإمنون :  
 .(٘)معرضون"

لال الصابونً:" أي:فهم معرضون عن هذا المرآن العظٌم وكان البلبك بهم االنمٌاد له  
هم، وأعاد  .(ٙ)تعظٌماً للمرآن"« الذكر»لفظ  وتعظٌمه ألنه شرفهم وعزُّ

 
 المرآن

اِزلٌَِن ) ٌُْر الرَّ ٌٌْر َوُهَو َخ  [6ٕ({ ]المإمنون : 6ٕ}أَْم تَْسؤَلُُهْم َخْرًجا فََخَراُج َرّبَِن َخ
 التفسٌر:

تسؤلهم أجًرا على دعوتن لهم فبخلوا؟ لم تفعل ذلن،  -أٌها الرسول  -بل أََمنعهم من اإلٌمان أنن 
ٌَرزق مثل رزله فإن ما عند هللا  من الثواب والعطاء خٌر، وهو خٌر الرازلٌن، فبل ٌَمدر أحد أن 

 سبحانه وتعالى.
[، أي:" أم تسؤلهم ٌا دمحم أجراً على تبٌلػ 2ٕلوله تعالى:}أَْم تَْسؤَلُُهْم َخْرًجا{ ]المإمنون :  

 .(2)الرسالة فؤلجل ذلن ال ٌإمنون"
 .(1)لال الحسن: "أجرا" 

 .(5)أجرا على اإلٌمان بالمرآن" لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)ٌمول: على ما جبت به، ٌرٌد: أجرا" لال الفراء:" 
 .(ٔٔ)أي: خراجا، فهم ٌستثملون ذلن" لال ابن لتٌبة:" 
أي: إتاوة وؼلّة كخرج العبد إلى مواله، أو الرعٌة إلى الوالً. والخرج  لال أبو عبٌدة:" 

 :(ٕٔ)لال أبو ذإٌب أٌضا من السحاب، ومنه ٌرى اشتّك هذا أجمع،
 إذا هّم باإللبلع هبّت له الّصبا ... وأعمب نوء بعدها وخروج

 .(ٖٔ)لال ابو عمرو الهذلً: إنما سمى خروجا الماء الذي ٌخرج منه"
لال الطبري: المعنى:" أم تسؤل هإالء المشركٌن ٌا دمحم من لومن أجرا على ما جبتهم  

 .(ٗٔ)به من عند هللا من النصٌحة والحّك"

                                                             

 .5ٔ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .1٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔ/ٗانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .11ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .11ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1٘/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٓٗ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .55ٕؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .، واللسان، والتاج )خرج(ٕ٘دٌوانه ص (ٕٔ)
 .ٔٙ/ٕمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .1٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)



ٕٔٓ 
 

وفً هذا تشنٌٌع علٌهم لعدم اإِلٌمان فدمحم ال ٌطلب منهم أجراً فٌلماذا إِذاً  لال الصابونً:" 
 .(ٔ)ٌكذبونه وٌعادونه؟"

ٌٌْر{ ]المإمنون :   [، أي:" رزق هللا وعطاإه خٌٌر لن ٌا 2ٕلوله تعالى:}فََخَراُج َربَِّن َخ
 .(ٕ)دمحم"

 .(ٖ)أي: رزله" لال ابن لتٌبة:" 
الطبري:ٌمول:" فؤجر ربن على نفاذن ألمره، وابتؽاء مرضاته خٌر لن من ذلن، لال  

ولم ٌسؤلهم ملسو هيلع هللا ىلص على ما أتاهم به من عند هللا أجرا، لال لهم كما لال هللا له، وأمره بمٌله لهم: }لُْل 
ةَ فًِ اْلمُْربَى{" ٌِْه أَْجًرا إِال اْلَمَودَّ  .(ٗ)ال أَْسؤَلُكُْم َعلَ

اِزلٌَِن{ ]المإمنون : ل  ٌُْر الرَّ [، أي:" وهو تعالى أفضُل من أعطى 2ٕوله تعالى:}َوهَُو َخ
 .(٘)ورزق"
 .(ٙ)لال الطبري:" ٌمول: وهللا خٌر من أعطى عوضا على عمل ورزق رزلا" 

 
 المرآن

 [6ٖ({ ]المإمنون : 6ٖ}َوإِنََّن لَتَْدعُوهُْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم )
 التفسٌر:

 لتدعو لومن وؼٌرهم إلى دٌٍن لوٌم، وهو دٌن اإلسبلم. -أٌها الرسول  - وإنن
 .(2)لال ٌحٌى:" إلى دٌن مستمٌم، وهو الطرٌك إلى الجنة" 
 .(1)أي: إلى دٌن الحك" لال السمعانً:" 
 .(5)هو اإلسبلم"لال البؽوي: "و 
ٌن طرٌما ألنه أي: إلى دٌن لوٌم. والصراط فً اللؽة الطرٌك، فسمً الد لال المرطبً:" 

 .(ٓٔ)ٌإدي إلى الجنة فهو طرٌك إلٌها"
لال الطبري: ٌمول:" وإنن ٌا دمحم لتدعو هإالء المشركٌن من لومن إلى دٌن اإلسبلم،  

 .(ٔٔ)وهو الطرٌك الماصد والصراط المستمٌم الذي ال اعوجاج فٌه"
ملكان ، فمعد أحدهما عند  -النابم فٌما ٌرى  -عن ابن عباس; :"أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أتاه  

رجلٌه ، واآلخر عند رأسه ، فمال الذي عند رجلٌه للذي عند رأسه : اضرب َمثَل هذا ومثل 
أمته. فمال : إن َمثَلَه ومثل أمته ، كمثل لوم سُْفر انتهوا إلى رأس َمفَازة ، فلم ٌكن معهم من الزاد 

نا هم كذلن إذ أتاهم رجل فً حلة حبرة ، فمال : ما ٌمطعون به المفازة وال ما ٌرجعون به ، فبٌ
أرأٌتم إن وردت بكم رٌاضا معشبة ، وحٌاضا رواء تتبعونً ؟ فمالوا : نعم. لال : فانطلك ، 
فؤوردهم رٌاضا معشبة وحٌاضا رواء ، فؤكلوا وشربوا وسمنوا فمال لهم : ألم ألفكم على تلن 

حٌاضا رواء أن تتبعونً ؟ لالوا: بلى ، لال : الحال ، فجعلتم لً إن وردت بكم رٌاضا معشبة و
فإن بٌن أٌدٌكم رٌاضا أعشب من هذه ، وحٌاضا هً أروى من هذه ، فاتبعونً. لال : فمالت 

 .(ٕٔ)طابفة : صدق وهللا ، لنتبعه. ولالت طابفة : لد رضٌنا بهذا نمٌم علٌه"

                                                             

 .11ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .11ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .55ٕؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .1٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .11ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5٘-1٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .1ٗٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٕٗٗ/٘تفسٌر البؽوي: (5)
 .ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .5٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٙ/ٔرواه احمد فً المسند:(ٕٔ)



ٕٔٔ 
 

 
 المرآن

َراِط لَنَاِكبُوَن )}َوإِنَّ الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َعِن   [6ٗ({ ]المإمنون : 6ٗالّصِ
 التفسٌر:

لون بالبعث والحساب، وال ٌعملون لهما، عن طرٌك الدٌن الموٌم لمابلون إلى  وإن الذٌن ال ٌَُصّدِ
 ؼٌره.

[، أي:" وإن الذٌن ال 2ٗلوله تعالى:}َوإِنَّ الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ{ ]المإمنون :  
لو  .(ٔ)ن بالبعث والحساب، وال ٌعملون لهما"ٌَُصّدِ

 .(ٕ)لال السدي:" ٌعنً: بالبعث ٌوم المٌامة" 
 .(ٖ)بالبعث والثواب والعماب" لال الواحدي:" 
لال الطبري: ٌمول:" والذٌن ال ٌصّدلون بالبعث بعد الممات، ولٌام الساعة، ومجازاة هللا  

 .(ٗ)عباده فً الدار اآلخرة"
َراِط لََناِكبُوَن{ ]المإمنون : لوله تعالى:}َعِن   [، أي:" هإالء عن طرٌك الدٌن 2ٗالّصِ

 .(٘)الموٌم لمابلون إلى ؼٌره"
 .(ٙ)أي: عادلون، ٌمال: نكب عن الحك: أي عدل عنه" لال ابن لتٌبة:" 
 .(2)معناه: لعادلون عن المصد" لال الزجاج:" 
ٌن هللا الذي ارتضاه لعباده لال الطبري: " ٌمول: عن محجة الحك ولصد السبٌل، وذلن د 

 .(1)العادلون. ٌمال منه: لد نكب فبلن عن كذا: إذا عدل عنه، ونكب عنه: أي عدل عنه"
َراِط َلنَاِكبُوَن{، لال: العادلون"  .(5)عن ابن عباس فً لوله: "}َعِن الّصِ

 .(ٓٔ)ٌمول: عن الحّك عادلون" لال ابن عباس:"

متجنبون منحرفون، عن الطرٌك الموصل إلى هللا، وإلى دار كرامته،  لال السعدي:أي:"
لٌس فً أٌدٌهم إال ضبلالت وجهاالت. وهكذا كل من خالؾ الحك، ال بد أن ٌكون منحرفا فً 

ِن اتََّبَع  جمٌع أموره، لال تعالى: }فَإِْن لَْم ٌَْستَِجٌبُوا لََن فَاْعلَْم أَنََّما ٌَتَّبِعُوَن أَْهَواَءهُْم َوَمْن أََضلُّ  ِممَّ
ِ{ ]المصص :  ٌِْر هًُدى ِمَن َّللاَّ  .(ٔٔ)[ "َٓ٘هَواهُ بَِؽ

 .(ٕٔ)"أن كل من ال ٌإمن باآلخرة فهو عن المصد ناكب لال الزمخشري: ٌعنً:"
عن عمر بن الخطاب ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إنً ممسن بحجزكم 

، هلم عن النار ، وتؽلبونً وتماحمون فٌها تَمَاُحم الفراش والجنادب ، فؤوشن أن : َهلُمَّ عن النار 
أرسل حجزكم وأنا فََرطكم على الحوض ، فتردون علً معا وأشتاتا ، أعرفكم بسٌماكم وأسمابكم 
، كما ٌعرؾ الرجل الؽرٌب من اإلبل فً إبله ، فٌُْذَهب بكم ذات الٌمٌن وذات الشمال ، فؤناشد 

العالمٌن : أي رب ، لومً ، أي رب أمتً. فٌمال : ٌا دمحم ، إنن ال تدري ما أحدثوا  فٌكم رب
بعدن ، إنهم كانوا ٌمشون بعدن المهمرى على أعمابهم ، فؤلعرفن أحدكم ٌؤتً ٌوم المٌامة ٌحمل 

ٌؤتً  شاة لها ثؽاء ، ٌنادي : ٌا دمحم ، ٌا دمحم. فؤلول : ال أملن لن شٌبا. لد بلؽت ، وألعرفن أحدكم

                                                             

 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .ٓٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .55ٕؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .5ٔ/ٗمعانً المرآن: (2)
 .ٓٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5٘/5ٔاخرجه الطبري: (5)
 .5٘/5ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٙ٘٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .52ٔ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
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ٌوم المٌامة ٌحمل بعٌرا له ُرَؼاء ، ٌنادي : ٌا دمحم ، ٌا دمحم. فؤلول : ال أملن شٌبا ، لد بلؽت ، 
وألعرفن أحدكم ٌؤتً ٌوم المٌامة ٌحمل فرسا لها حمحمة ، فٌنادي : ٌا دمحم ، ٌا دمحم ، فؤلول : ال 

ماء من أدم ، ٌنادي : ٌا دمحم أملن لن شٌبا ، لد بلؽت ، وألعرفن أحدكم ٌؤتً ٌوم المٌامة ٌحمل س
 .(ٔ)، ٌا دمحم : فؤلول : ال أملن لن شٌبا لد بلؽت"

 
 المرآن

وا فًِ طُْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن )  [6٘({ ]المإمنون : 6٘}َولَْو َرِحْمنَاهُْم َوَكَشْفنَا َما بِِهْم ِمْن ُضّرٍ لَلَجُّ

 التفسٌر:
لَتمادوا فً الكفر والعناد، ٌتحٌَّرون  ولو رحمناهم وكشفنا عنهم ما بهم ِمن لحط وجوع

 وٌتخبطون.
{ ]المإمنون :   [، أي:" ولو 2٘لوله تعالى:}َولَْو َرِحْمَناهُْم َوَكَشْفَنا َما بِِهْم ِمْن ُضّرٍ

 .(ٕ)رحمناهم وكشفنا عنهم ما بهم ِمن لحط وجوع"
ورفعنا عنهم لال الطبري: " ٌمول تعالى: ولو رحمنا هإالء الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة،  

 .(ٖ)ما بهم من المحط والجدب وضّر الجوع والهزال"
المعنى: لو كشؾ هللا عنهم هذا الضّر وهو الهزال والمحط الذي  لال الزمخشري:"

 .(ٗ)"أصابهم برحمته علٌهم ووجدوا الخصب
{، لال:    .(٘)الجوع"عن ابن ُجَرٌج، لوله: "}َولَْو َرِحْمنَاهُْم َوَكَشْفنَا َما بِِهْم ِمْن ُضّرٍ
 .(ٙ)أي لو رددناهم إلى الدنٌا ولم ندخلهم النار وامتحناهم" ولال المرطبً:" 
ٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن{ ]المإمنون :   وا فًِ طُْؽ [، أي:" لَتمادوا فً الكفر 2٘لوله تعالى:}لَلَجُّ

ٌَّرون وٌتخبطون"  .(2)والعناد، ٌتح

 .(1)ربهم ٌترّددون"لال الطبري: " ٌعنً: فً عتّوهم وجرأتهم على  
 .(5)أي: مضوا فً طؽٌانهم ٌعمهون، ولم ٌنزعوا عنه" لال السمعانً:" 

الرتدوا إلى ما كانوا علٌه من االستكبار وعداوة رسول هللا صلى هللا  لال الزمخشري:"
علٌه وسلم والمإمنٌن وإفراطهم فٌها، ولذهب عنهم هذا اإلببلس وهذا التملك بٌن ٌدٌه 

 .(ٓٔ)"وٌسترحمونه
ٌخبر تعالى عن ؼلظهم فً كفرهم بؤنه لو أراح عللهم وأفهمهم المرآن ،  لال ابن كثٌر:"

ُ فٌِِهْم  لما انمادوا له والستمروا على كفرهم وعنادهم وطؽٌانهم ، كما لال تعالى : } َولَْو َعِلَم َّللاَّ
ًٌْرا ألْسَمعَُهْم َوَلْو أَْسَمعَُهْم َلتََولَّْوا َوهُْم ُمْعِرُضونَ  [ ، ولال : } َولَْو تََرى إِْذ ُولِفُوا ٖٕ{ ]األنفال :  َخ

ٌَاِت َربِّنَا َونَُكوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن. بَْل بََدا لَهُ  َب بِآ تَنَا نَُردُّ َوال نَُكذِّ ٌْ ْم َما َكانُوا َعلَى النَّاِر فَمَالُوا ٌَا لَ
ْنٌَا َوَما  ٌُْخفُوَن ِمْن لَْبُل َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما نُُهوا ًَ إِال َحٌَاتُنَا الدُّ َعْنهُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن. َولَالُوا إِْن ِه

                                                             

( وابن عبد 5ٓٓ، والبزار فً مسنده برلم )1ٙٗ-1٘ٗ/٘أبو ٌعلى الموصلً كما فً تفسٌر ابن كثٌر:رواه  (ٔ)
( من طرٌك مالن بن إسماعٌل عن ٌعموب بن عبد هللا األشعري به نحوه. ولال ٖٓٓ/ٕعبد البر فً التمهٌد )
( : "رواه أبو ٌعلى فً الكبٌر والبزار إال أنه لال : ٌحمل لشعا مكان سماء. ورجال 1٘/ٖالهٌثمً فً المجمع )

 الجمٌع ثمات".
 .2ٌٖٗر المٌسر:التفس (ٕ)
 .ٓٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .52ٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .5٘/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٓٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .52ٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)



ٕٖٔ 
 

[ ، فهذا من باب علمه تعالى بما ال ٌكون ، لو كان كٌؾ 5ٕ - 2ٕنَْحُن بَِمْبعُوثٌَِن { ]األنعام : 
 .(ٔ)ٌكون"

دعوا هللا أن  لال السعدي:" هذا بٌان لشدة تمردهم وعنادهم، وأنهم إذا أصابهم الضر،
ٌكشؾ عنهم لٌإمنوا، أو ابتبلهم بذلن لٌرجعوا إلٌه. إن هللا إذا كشؾ الضر عنهم لجوا، أي: 
استمروا فً طؽٌانهم ٌعمهون، أي: ٌجولون فً كفرهم، حابرٌن مترددٌن. كما ذكر هللا حالهم 

اهم إذا هم عند ركوب الفلن، وأنهم ٌدعون مخلصٌن له الدٌن، وٌنسون ما ٌشركون به، فلما أنج
 .(ٕ)ٌبؽون فً األرض بالشرن وؼٌره"

 
 المرآن

ُعوَن )  [6ٙ({ ]المإمنون : 6ٙ}َولَمَْد أََخْذنَاهُْم بِاْلعَذَاِب فََما اْستََكانُوا ِلَربِِّهْم َوَما ٌَتََضرَّ
 التفسٌر:

 ولمد ابتلٌناهم بصنوؾ المصابب فما خضعوا لربهم، وما دعوه خاشعٌن عند نزولها.
 النزول:سبب 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو أسٌر، فخلى سبٌله، فلحك   عن ابن عباس: "أن ابن أثال الحنفً، لما أتى النب
بمكة، فحال بٌن أهل مكة وبٌن المٌرة من الٌمامة، حتى أكلت لرٌش الِعْلِهز، فجاء أبو سفٌان إلى 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ألٌس تزعم بؤنن بُعثت رحمة لل عالمٌن؟ فمال: "بلى! " فمال: لد لتلَت اآلباء النب
 .(ٖ)بالسٌؾ واألبناء بالجوع! فؤنزل هللا: }َولَمَْد أََخْذَناهُْم بِاْلعَذَاِب ... {، اآلٌة"

وأصل هذا الحدٌث فً الصحٌحٌن : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دعا على لرٌش حٌن استعصوا 
 .(ٗ)«ٌوسؾ اللهم أعنً علٌهم بسبع كسبع»فمال : 

[، أي:" ولمد ابتلٌناهم بصنوؾ 2ٙلوله تعالى:}َولَمَْد أََخْذنَاهُْم بِاْلعَذَاِب{ ]المإمنون :  

 .(٘)المصابب"
ولمد أخذنا هإالء المشركٌن بعذابنا، وأنزلنا بهم بؤسنا، وسخطنا  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٙ)وضٌمنا علٌهم معاٌشهم، وأجدبنا ببلدهم، ولتلنا سراتهم بالسٌؾ"
 .(2)أي : ابتلٌناهم بالمصابب والشدابد" لال ابن كثٌر:" 
 .(1)الذي أخذوا به: الجوع" لال الزجاج:" 
 .(5)عن ابن ُجَرٌج، لوله: "}َولَمَْد أََخْذنَاهُْم ِباْلعَذَاِب{، لال: الجوع والجدب" 

بالسٌوؾ وبما جرى علٌهم ٌوم بدر من لتل صنادٌدهم  لال الزمخشري:ٌعنً:"
 .(ٓٔ)"موأسره

 .(ٔٔ)[، أي:" فما خضعوا لربهم"2ٙلوله تعالى:}فََما اْستََكانُوا ِلَربِِّهْم { ]المإمنون :  
 .(ٕٔ)ٌمول: فما خضعوا لربهم فٌنمادوا ألمره ونهٌه، وٌنٌبوا إلى طاعته" لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)أي: ما خضعوا وما ذلوا لربهم، واالستكانة طلب السكون" لال السمعانً:" 

                                                             

 .1ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٙ٘٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٓٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .( من حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه251ٕ( وصحٌح مسلم برلم )5ٖٙٗصحٌح البخاري برلم )(ٗ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٓٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .12ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٔ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .ٓٙ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .52ٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٓٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
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أي : فما ردهم ذلن عما كانوا فٌه من الكفر والمخالفة ، بل استمروا  ابن كثٌر:"لال  
 .(ٔ)على ضبللهم وؼٌهم. } فََما اْستََكانُوا { أي : ما خشعوا"

عُوَن{ ]المإمنون :   [، أي:" وما دعوه خاشعٌن عند نزول 2ٙلوله تعالى:}َوَما ٌَتََضرَّ
 .(ٕ)المصابب"

 .(ٖ)ذللون له"ٌمول: وما ٌت لال الطبري:" 
 .(ٗ)ا"أي: ما تواضعو لال الزجاج:" 
 .(٘)أي: لم ٌتضرعوا إلى ربهم، بل مضوا إلى عتوهم وتمردهم" لال السمعانً:" 
عُوا َولَِكْن  لال ابن كثٌر:"  أي : ما دعوا ، كما لال تعالى : } فَلَْوال إِْذ َجاَءهُْم بَؤْسُنَا تََضرَّ

ٌَْطاُن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن { ]األنعام :   .(ٙ)["ٖٗلََسْت لُلُوبُُهْم َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ
تستمبلوا نممة لال الحسن: إذا أصاب الناس من لِبَل الشٌطان ببلء، فإنما هً نممة، فبل  

هللا بالحمٌة، ولكن استمبلوها باالستؽفار، وتضرعوا إلى هللا، ولرأ هذه اآلٌة: }َولَمَْد أََخْذنَاهُْم 
عُوَن{" بِاْلعَذَاِب فََما اْستََكانُوا ِلَربِِّهْم َوَما ٌَتََضرَّ

(2). 
بناء : وهب بن عمر بن كٌسان لال : "ُحبِس وهب بن ُمَنبِّه ، فمال له رجل من األعن  

أال أنشدن بٌتا من شعر ٌا أبا عبد هللا ؟ فمال وهب : نحن فً طرؾ من عذاب هللا ، وهللا تعالى 
عُوَن { لال : وصام وهب ثبلثا  ٌمول : } َولَمَْد أََخْذنَاهُْم بِاْلعَذَاِب فََما اْستََكانُوا ِلَربِِّهْم َوَما ٌَتََضرَّ

عبد هللا ؟ لال : أََحَدث لنا فؤحدثنا. ٌعنً : أحدث لنا  متواصلة ، فمٌل له : ما هذا الصوم ٌا أبا
 .(1)الحبس ، فؤحدثنا زٌادة عبادة"

 
 المرآن

ٌِْهْم بَابًا ذَا َعذَاٍب َشِدٌٍد إِذَا هُْم فٌِِه ُمْبِلسُوَن )  [66({ ]المإمنون : 66}َحتَّى إِذَا فَتَْحنَا َعلَ

 التفسٌر:
شدٌد فً اآلخرة، إذا هم فٌه آٌسون من كل خٌر، حتى إذا فتحنا علٌهم باًبا من العذاب ال

 متحٌرون ال ٌدرون ما ٌصنعون.
ٌِْهْم بَابًا ذَا َعذَاٍب َشِدٌٍد{ ]المإمنون :   [، أي:" حتى إذا 22لوله تعالى:}َحتَّى إِذَا فَتَْحنَا َعلَ

 .(5)فتحنا علٌهم باًبا من العذاب الشدٌد فً اآلخرة"
أي : حتى إذا جاءهم أمر هللا وجاءتهم الساعة بؽتة وأخذهم من عماب  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)هللا ما لم ٌكونوا ٌحتسبون"
ٌِْهْم بَابًا ذَا َعذَاٍب َشِدٌٍد{ ]المإمنون : وفً   [، أربعة 22لوله تعالى:}َحتَّى إِذَا فَتَْحنَا َعلَ

 ألوال:
، وهو الباب ذو العذاب الشدٌد. وهذا معناه: حتى إذا فتحنا علٌهم باب المجاعة والضرأحدها : 

 .(ٕٔ)، وابن لتٌبة(ٔٔ)لول مجاهد
 .(ٕ)، وابن جرٌج(ٔ)الثانً : أنه لتلهم بالسٌؾ ٌوم بدر ، لاله ابن عباس

                                                             

 .12ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٔ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .1٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .12ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٓٙ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .12ٗ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .12ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٔٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .55ٕانظر: ؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
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 .(ٖ)فتح مكة. لاله السديأنه  الثالث :
 .(ٗ)الرابع:  ٌعنً: باباً من عذاب جهنم فً اآلخرة ، حكاه الماوردي عن بعض المتؤخرٌن

ولول الذي لاله مجاهد: أولى بتؤوٌل اآلٌة، لصحة الخبر الذي ذكرناه لبل  الطبري:"لال  
عن ابن عباس، أن هذه اآلٌة نزلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً لصة المجاعة التً أصابت لرٌشا; 

 .(٘)"عد ولعة بدربدعاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علٌهم، وأمر ثمامة بن أثال، وذلن ال شن أنه كان ب
[، أي:" إذا هم فٌه آٌسون من كل خٌر، 22لوله تعالى:}إِذَا هُْم فٌِِه ُمْبِلسُوَن{ ]المإمنون :  

 .(ٙ)متحٌرون ال ٌدرون ما ٌصنعون"
 .(2)ٌعنً: آٌسٌن من الخٌر والرزق" لال مماتل:" 
 .(1)أي: ٌابسون من كل خٌر" لال ابن لتٌبة:" 
 .(5)ون آٌسون"أي: متحٌر لال السمعانً:" 
فعند ذلن أْبلَسُوا من كل خٌر ، وأٌسوا من كل راحة ، وانمطعت آمالهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)ورجاإهم "
أي: ٌؤٌسون متحٌرون ال ٌدرون ما ٌصنعون، كاآلبس من الفرج ومن  لال المرطبً:" 
 .(ٔٔ)كل خٌر"
ٌمول: إذا هإالء المشركون فٌما فتحنا علٌهم من العذاب حزنى نادمون  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)"على ما سلؾ منهم، فً تكذٌبهم بآٌات هللا، فً حٌن ال ٌنفعهم الندم والحزن
 [:22-2ٔفوابد اآلٌات:]

 خطر إتباع الهوى وما ٌفضً إلٌه من الهبلن والخسران. -ٔ
 والكمال هو اإلسبلم ال ؼٌر.الصراط المستمٌم الموصل إلى السعادة  -ٕ
التكذٌب بٌوم المٌامة وما ٌتم فٌه من حساب وجزاء هو الباعث على كل شر والمانع من كل  -ٖ

 خٌر.
 من آثار ظلمة النفس نتٌجة الكفر الٌؤس والمنوط والتمادي فً الشر والفساد. -ٗ

 المرآن
 [65({ ]المإمنون : 65َواْْلَْفئَِدةَ لَِلٌاًل َما تَْشكُُروَن )}َوهَُو الَِّذي أَْنَشؤَ لَكُُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر 

 التفسٌر:
وهو الذي أنشؤ لكم السمع إلدران المسموعات، واألبصار إلدران المربٌات، واألفبدة لتفمهوا 

 بها، ومع ذلن فشكركم لهذه النعم المتوالٌة علٌكم للٌل ال ٌُْذَكر.
َ لوله تعالى:  [، أي:" وهو 21لَكُُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفبَِدةَ{ ]المإمنون :  }َوهَُو الَِّذي أَْنَشؤ

 .(ٖٔ)الذي أنشؤ لكم السمع إلدران المسموعات، واألبصار إلدران المربٌات، واألفبدة لتفمهوا بها"

                                                                                                                                                                               

 .ٔٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙٗ/ٖحكاه عنه السمعانً فً التفسٌر: (ٖ)
 .ٗٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٔٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .55ٕؼرٌب المرآن: (1)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .12ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٔٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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وهللا الذي أحدث لكم أٌها المكذبون بالبعث بعد الممات، السمع  لال الطبري: ٌمول:" 
ن به، واألبصار التً تبصرون بها، واألفبدة التً تفمهون بها، فكٌؾ ٌتعذر على من الذي تسمعو

 .(ٔ)أنشؤ ذلن ابتداء إعادته بعد عدمه وفمده، وهو الذي ٌوجد ذلن كله إذا شاء ، وٌفنٌه إذا أراد"
}السمع{ أي: األسماع لتسمعوا، وهذا واحد بمعنى الجمع. ولوله:  لال السمعانً:" 

 .(ٕ): لتبصروا. ولوله: }واألفبدة{ لتعملوا"}واألبصار{ أي
ثم ذكر تعالى نعمته على عباده فً أن جعل لهم السمع واألبصار  لال ابن كثٌر:" 

واألفبدة ، وهً العمول والفهوم ، التً ٌدركون بها األشٌاء ، وٌعتبرون بما فً الكون من اآلٌات 
 .(ٖ)ر لما ٌشاء"الدالة على وحدانٌة هللا تعالى ، وأنه الفاعل المختا

إنما خّص السمع واألبصار واألفبدة، ألنه ٌتعلك بها من المنافع الدٌنٌة  لال الزمخشري:" 
والدنٌوٌة ما ال ٌتعلك بؽٌرها. وممدمة منافعها أن ٌعملوا أسماعهم وأبصارهم فً آٌات هللا 
وأفعاله، ثم ٌنظروا وٌستدلوا بملوبهم. ومن لم ٌعملها فٌما خلمت له فهو بمنزلة عادمها، كما لال 

ٍء{ إذ كانوا ٌجحدون بآٌات  هللا تعالى: ًْ }فَما أَْؼنى َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوال أَْبصاُرهُْم َوال أَْفِبَدتُُهْم ِمْن َش
 .(ٗ)هللا"

[، أي:" ومع ذلن فشكركم لهذه النعم 21}لَِلٌبًل َما تَْشكُُروَن{ ]المإمنون : لوله تعالى: 
 .(٘)المتوالٌة علٌكم للٌل ال ٌُْذَكر"

ٌمول: تشكرون أٌها المكذّبون خٌر هللا من عطابكم السمع واألبصار  لال الطبري: " 
 .(ٙ)واألفبدة للٌبل"

أي : وما ألل شكركم هلل على ما أنعم به علٌكم ، كموله : } َوَما أَْكثَُر  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)["ٖٓٔالنَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمنٌَِن { ]ٌوسؾ : 

 .(1)ا هذه النعم"أي: لم تشكرو لال السمعانً:" 

 .(5)أي: ما تشكرون إال شكرا للٌبل. ولٌل: أي ال تشكرون البتة" لال المرطبً:" 
 .(ٓٔ)أللكم من ٌشكر، أي ٌإمن" لال ٌحٌى:" 
ممدمة شكر النعمة فٌها اإللرار بالمنعم بها، وأن ال ٌجعل له نّد وال  لال الزمخشري:" 

 .(ٔٔ)مزٌدة للتؤكٌد، بمعنى: حما "« ما»شرٌن، أى: تشكرون شكرا للٌبل، و
 

 المرآن
ٌِْه تُْحَشُروَن )  [65({ ]المإمنون : 65}َوهَُو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفً اْْلَْرِض َوإِلَ

 التفسٌر:
لناس فً األرض، وإلٌه تُحشرون بعد موتكم، فٌجازٌكم بما عملتم من وهو الذي خلك جمٌع ا

 خٌر أو شر.
[، أي:" وهو الذي خلك 25لوله تعالى:}َوهَُو الَِّذي َذَرأَكُْم فًِ اأْلَْرِض{ ]المإمنون :  

 .(ٕٔ)جمٌع الناس فً األرض"

                                                             

 ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .12ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .55ٔ-51ٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .11ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٗٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .55ٔ-51ٔ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)خلمكم فً األرض" لال ٌحٌى:" 
 .(ٕ)فً األرض" ٌمول: " وهللا الذي خلمكملال الطبري:  
 .(ٖ)أي: خلمكم وأنشركم وكثركم فً األرض" لال السمعانً:" 
 .(ٗ)أي: "خلمكم وبثكم بالتناسل"لال الزمخشري:  
ثم أخبر تعالى عن لدرته العظٌمة وسلطانه الماهر ، فً بَْربة الخلٌمة  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)وذربه لهم فً سابر ألطار األرض ، على اختبلؾ أجناسهم ولؽاتهم وصفاتهم "
ٌِْه تُْحَشُروَن{ ]المإمنون :   [، أي:" وإلٌه تُحشرون بعد موتكم، 25لوله تعالى:}َوإِلَ

 .(ٙ)فٌجازٌكم بما عملتم من خٌر أو شر"
 .(2)أي: تبعثون" لال السمعانً:" 
 .(1)ٌوم المٌامة" لال ٌحٌى:" 
ِه{ تجمعون ٌوم المٌامة بعد تفّرلكم" لال الزمخشري: "  ٌْ  .(5)}َوإِلَ
 .(ٓٔ)أي: تجمعون للجزاء" لال المرطبً:" 
وإلٌه تُْحَشروَن من بعد مماتكم، ثم تبعثون من لبوركم إلى مولؾ  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔٔ)الحساب"
ثم ٌوم المٌامة ٌجمع األولٌن منهم واآلخرٌن لمٌمات ٌوم معلوم ، فبل  لال ابن كثٌر:" 

ٌترن منهم صؽٌرا وال كبٌرا ، وال ذكرا وال أنثى ، وال جلٌبل وال حمٌرا ، إال أعاده كما 
 .(ٕٔ)بدأه"

 
 المرآن

ٌِْل َوالنََّهاِر أَفاََل تَْعِملُوَن ) ًٌِ َوٌُِمٌُت َولَهُ اْختاَِلُؾ اللَّ  [5ٓ({ ]المإمنون : 5ٓ}َوهَُو الَِّذي ٌُْح

 التفسٌر:
وهو وحده الذي ٌحًٌ من العدم، وٌمٌت بعد الحٌاة، وله تعالب اللٌل والنهار وتفاوتهما، أفبل 

 تعملون لدرته ووحدانٌته؟
[، أي:" وهو وحده الذي ٌحًٌ 1ٓتعالى:}َوهَُو الَِّذي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت{ ]المإمنون : لوله  

 .(ٖٔ)من العدم، وٌمٌت بعد الحٌاة"
وهللا الذي ٌحًٌ خلمه، ٌمول: ٌجعلهم أحٌاء بعد أن كانوا نطفا  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٗٔ)عد أن أحٌاهم"أمواتا، بنفخ الروح فٌها بعد التارات التً تؤتً علٌها،  وٌمٌتهم ب
 .(٘ٔ)ٌحًٌ الولد فً الرحم فٌولد حٌا، ثم ٌمٌته" لال الواحدي:" 
 .(ٔ)أي : ٌحًٌ الرمم وٌمٌت األمم" لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .55ٔ-51ٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .11ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .55ٔ-51ٔ/ٖكشاؾ:ال (5)
 .ٗٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .11ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (٘ٔ)
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ٌِْل َوالنََّهاِر{ ]المإمنون :   [، أي:" وله تعالب اللٌل 1ٓلوله تعالى:}َولَهُ اْختِبَلُؾ اللَّ
 .(ٕ)والنهار وتفاوتهما"

 .(ٖ)توحٌد ربكم فٌما ترون من صنعه فتعتبرون" لال مماتل:" 
ٌمول: هو الذي جعلهما مختلفٌن، كما تمول فً الكبلم: لن األجر والصلة،  لال الفراء:" 

 .(ٗ)أي: إنن تإجر وتصل"
 .(٘)ٌمول: وهو الذي جعل اللٌل والنهار مختلفٌن"لال الطبري: " 
 .(ٙ)أي: ذهاب اللٌل ومجًء النهار" لال أبو اللٌث:" 
أي: تدبٌر اللٌل والنهار فً الزٌادة والنمصان، وٌمال: ومنه اختبلؾ  لال السمعانً:" 

 .(2)اللٌل والنهار"
 .(1)أى: هو مختص به وهو متولٌه، وال ٌمدر على تصرٌفهما ؼٌره" لال الزمخشري: " 
أي : وعن أمره تسخٌر اللٌل والنهار ، كل منهما ٌطلب اآلخر طلبا  لال ابن كثٌر:" 

حثٌثا ، ٌتعالبان ال ٌفتران ، وال ٌفترلان بزمان ؼٌرهما ، كموله تعالى : } ال الشَّْمُس ٌَْنبَِؽً لََها 
ٌُْل َسابُِك النََّهاِر َوكُلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن { ]ٌ  .(5)["ٓٗس : أَْن تُْدِرَن اْلمََمَر َوال اللَّ

مرورهما ٌوما بعد لٌلة ولٌلة بعد ٌوم كما ٌمال إذا أتى الرجل  لال ابن فورن:أي:" 
 .(ٓٔ)المكرام مرة بعد مرة هو ٌختلؾ إلى هذه الدار. ولٌل: وله تدبٌرهما بالزٌادة والنمصان"

لٌل: اختبلفهما نمصان أحدهما وزٌادة اآلخر. ولٌل: اختبلفهما فً النور  لال المرطبً:" 
والظلمة. ولٌل: تكررهما ٌوما بعد لٌلة ولٌلة بعد ٌوم. وٌحتمل: اختبلؾ ما مضى فٌهما من 

 .(ٔٔ)سعادة وشماء وضبلل وهدى"
س لال البٌضاوي:" وٌختص به تعالبهما ال ٌمدر علٌه ؼٌره فٌكون ردا لنسبته إلى الشم 

 .(ٕٔ)حمٌمة أو ألمره ولضابه تعالبهما، أو انتماص أحدهما وازدٌاد اآلخر"

 .(ٖٔ)[، أي:" أفبل تعملون لدرته ووحدانٌته؟"1ٓلوله تعالى:}أَفَبَل تَْعِملُوَن{ ]المإمنون :  
 .(ٗٔ)لال مماتل:" توحٌد ربكم فٌما ترون من صنعه فتعتبرون" 
ناس، أن الذي فعل هذه األفعال ابتداء من ؼٌر ٌمول: أفبل تعملون أٌها ال لال الطبري: " 

 .(٘ٔ)أصل، ال ٌمتنع علٌه إحٌاء األموات بعد فنابهم، وإنشاء ما شاء إعدامه بعد إنشابه"
 .(ٙٔ)أفبل تعملون أمر هللا؟" لال أبو اللٌث:" 
 .(2ٔ)معناه: أفبل تعملون اآلٌات التً وضعتها فٌها" لال السمعانً:" 

                                                                                                                                                                               

 .11ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .12ٗ/ٕبحر العلوم: (ٙ)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .55ٔ-51ٔ/ٖالكشاؾ: (1)
 .11ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٓ/ٔتفسٌر ابن فورن: (ٓٔ)
 .ٗٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .5ٖ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .12ٗ/ٕبحر العلوم: (ٙٔ)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2ٔ)
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ه وربوبٌته ووحدانٌته، وأنه ال ٌجوز أن ٌكون له شرٌن من كنه لدرت لال المرطبً:" 
 .(ٔ)خلمه، وأنه لادر على البعث"

لال البٌضاوي:" بالنظر والتؤمل أن الكل منا وأن لدرتنا تعم الممكنات كلها وأن البعث  
 .(ٕ)من جملتها"

أي : أفلٌس لكم عمول تدلكم على العزٌز العلٌم ، الذي لد لهر كل شًء  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)، وعز كل شًء ، وخضع له كل شًء"

ٌموله للمشركٌن ٌذكر نعمته علٌهم، ٌمول: فالذي أنشؤ لكم السمع واألبصار  لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)واألفبدة، وٌحًٌ وٌمٌت، وله اختبلؾ اللٌل والنهار، لادر على أن ٌحًٌ الموتى"

 .(٘)، بالٌاء، عن أبى عمرو، على أن الخطاب السابك لتؽلٌب المإمنٌن«ٌعملون»ولرئ:  
 .(٘)المإمنٌن
 

 المرآن
لُوَن )  [5ٔ({ ]المإمنون : 5ٔ}بَْل لَالُوا ِمثَْل َما لَاَل اْْلَوَّ

 التفسٌر:
 لكن الكفار لم ٌصدلوا بالبعث، بل ردَّدوا ممولة أسبلفهم المنكرٌن.

 .(ٙ)ٌعنً: كفار مكة لالوا مثل لول األمم الخالٌة" لال مماتل:" 
 .(2)أى: لال أهل مكة كما لال الكفار لبلهم" لال الزمخشري: " 
ٌمول: " ما اعتبر هإالء المشركون بآٌات هللا، وال تدبروا ما احتّج علٌهم  لال الطبري: 

ما لال أسبلفهم من األمم من الحجج والداللة على لدرته، على فعل كّل ما ٌشاء، ولكن لالوا مثل 
 .(1)المكذّبة رسلها لبلهم"

 .(5)معناه: كذبوا كما كذب األولون" لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)لال الكلبً: "كذبت لرٌش بالبعث مثل ما كذب األولون" 
 .(ٔٔ)لال البٌضاوي:" مثل ما لال األولون آباإهم ومن دان بدٌنهم" 
سلكوا فى التكذٌب مسلن سلفهم، وأسرفوا فى العناد مثل سرفهم،  لال المشٌري:" 

 .(ٕٔ)فؤصابهم ما أصاب األولٌن من هبلكهم وتلفهم"
 

 المرآن
 [5ٕ({ ]المإمنون : 5ٕ}لَالُوا أَإِذَا ِمتْنَا َوكُنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُوَن )

 التفسٌر:
وعظامنا فً تراب األرض نحٌا مرة أُخرى؟ هذا ال ٌكون وال لالوا: أإذا متنا وتحللت أجسامنا 

 ٌُتصور.
 سبب النزول:

                                                             

 .ٗٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .5ٖ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .11ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 5ٖ/ٗ، وتفسٌر البٌضاوي:55ٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .55ٔ-51ٔ/ٖالكشاؾ: (2)
 .ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .5ٕٙ/ٖحكاه عنه الواحدي فً الوسٌط: (ٓٔ)
 .5ٖ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .1٘٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕٔ)
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نزلت فً آل طلحة بن عبد العزى منهم شٌبة وطلحة وعثمان وأبو سعٌد  لال مماتل:" 
 .(ٔ)ومشافع وأرطاة وابن شرحبٌل والنضر بن الحارث وأبو الحارث بن علممة"

با لد بلٌت أجسامنا، وبرأت عظامنا من لحومنا ٌمول: أبذا متنا وعدنا ترا لال الطبري: 
 .(ٕ)إنا لمبعوثون من لبورنا أحٌاء، كهٌبتنا لبل الممات؟ إن هذا لشًء ؼٌر كابن"

 .(ٖ)أي: محشورون، ولالوا ذلن على طرٌك اإلنكار والتعجب" لال السمعانً:" 
آبابنا إن كنتم أي: وعدنا أن نبعث نحن وآباإنا فلم نبعث، كموله: }فؤتوا ب لال ٌحٌى:" 

 .(ٗ)["ٖٙصادلٌن{ ]الدخان: 
لال البٌضاوي:" ]لالوا ذلن[ استبعادا ولم ٌتؤملوا إنهم كانوا لبل ذلن أٌضا ترابا  
 .(٘)فخلموا"

 .(ٙ)لالوا ذلن تعجبا وجحدا ولٌس باستفهام" لال مماتل:" 
 .(2)ٌعنً: ٌستبعدون ولوع ذلن بعد صٌرورتهم إلى البلى" لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

ِلٌَن )  [5ٖ({ ]المإمنون : 5ٖ}لَمَْد ُوِعْدنَا نَْحُن َوآبَاُإنَا َهذَا ِمْن لَْبُل إِْن َهذَا إاِلَّ أََساِطٌُر اْْلَوَّ
 التفسٌر:

 لمد لٌل هذا الكبلم آلبابنا من لبل، كما تموله لنا ٌا دمحم، فلم نره حمٌمة، ما هذا إال أباطٌل األولٌن.
[، أي:" لمد لٌل هذا 1ُٖوِعْدنَا نَْحُن َوآَباُإَنا َهذَا ِمْن لَْبُل{ ]المإمنون : لوله تعالى:}لَمَْد  

 .(1)الكبلم آلبابنا من لبل، كما تموله لنا ٌا دمحم، فلم نره حمٌمة"
ٌمول: " لالوا: لمد وعدنا هذا الوعد الذي تعدنا ٌا دمحم، َوَوَعد آباءنا من لبلنا  لال الطبري: 

 .(5) رسل من لبلن، فلم نره حمٌمة"لوٌم ذكروا أنهم هلل

لما طال علٌهم ولت الحشر، وما توعدهم به من العذاب بعد البعث  لال المشٌري:" 
والنشر زاد ذلن فى ارتٌابهم، وجعلوا ذلن حجة فى لبسهم واضطرابهم، فمالوا: لمد وعدنا مثل 

 .(ٓٔ)هذا نحن وآباإنا، ثم لم ٌكن لذلن تحمٌك، فما نحن إال أمثالهم"
ِلٌَن{ ]المإمنون :   [، أي:" ما هذا إال أباطٌل 1ٖلوله تعالى:}إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ
 .(ٔٔ)األولٌن"
 .(ٕٔ)ملسو هيلع هللا ىلص إال أحادٌث األولٌن وكذبهم" -إن هذا الذي ٌمول دمحم لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)كذب األولٌن وباطلهم" لال ٌحٌى:" 
ِلٌَن{  لال الطبري:  " ٌمول: ما هذا الذي تعدنا من البعث بعد الممات }إِال أََساِطٌُر األوَّ

 .(ٗٔ)ٌمول: ما سطره األولون فً كتبهم من األحادٌث واألخبار، التً ال صحة لها وال حمٌمة"

                                                             

 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٙ-ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .5ٖ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .11ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1٘٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٓٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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أي: أكاذٌب األولٌن، وٌمال: أسمار األولٌن وألاصٌصهم، ولٌل: ما  لال السمعانً:" 
 .(ٔ)سطره األولون فً كتبهم وال حمٌمة له"

ٌعنون : أن اإلعادة محال ، إنما ٌخبر بها من تلماها عن كتب األولٌن  لال ابن كثٌر:" 
كُنَّا ِعَظاًما نَِخَرةً. لَالُوا  واختبللهم. وهذا اإلنكار والتكذٌب منهم كموله تعالى إخبارا عنهم : } أَبِذَا

ًَ َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ. فَإِذَا هُْم ِبالسَّاِهَرةِ { ]النازعات :  ةٌ َخاِسَرةٌ. فَإِنََّما ِه [ ، ولال ٗٔ - ٔٔتِْلَن إِذًا َكرَّ
ٌََر اإلْنَساُن أَنَّا َخَلْمنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة فَإِذَا هَُو َخِصٌٌم ُمبٌِنٌ  ُه تعالى : } أََولَْم  ًَ َخْلمَ . َوَضَرَب َلنَا َمثبَل َونَِس

ٍة َوهَُو بِكُّلِ َخْلٍك َعِلٌمٌ  َل َمرَّ ًَ َرِمٌٌم لُْل ٌُْحٌٌَِها الَِّذي أَْنَشؤََها أَوَّ ًٌِ اْلِعَظاَم َوِه  { ]ٌس : لَاَل َمْن ٌُْح
22 - 25"](ٕ). 

 [:1ٖ-21فوابد اآلٌات:]
 ن بٌنها نعمة السمع والبصر والملب.وجوب الشكر هلل تعالى بطاعته على نعمه وم -ٔ
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بما تضمنت اآلٌات من األدلة العدٌدة على ذلن. -ٕ
 سوء التملٌد وآثاره فً السلون اإلنسانً بحٌث ٌنكر المملد عمله. -ٖ

 المرآن
 [5ٗ:  ({ ]المإمنون5ٗ}لُْل ِلَمِن اْْلَْرُض َوَمْن فٌَِها إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن )

 التفسٌر:
 لل لهم: لمن هذه األرض وَمن فٌها إن كان لدٌكم علم؟

[، أي:" لل لهم: لمن هذه 1ٗلوله تعالى:}لُْل ِلَمِن اأْلَْرُض َوَمْن فٌَِها{ ]المإمنون :  
 .(ٖ)األرض وَمن فٌها"

المكذّبٌن باآلخرة من لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لهإالء  
 .(ٗ)لومن: لمن ملن األرض ومن فٌها من الخلك"

لال هللا تعالى: }لل{ ٌا دمحم جوابا لهم عما لالوه }لمن األرض ومن فٌها{،  لال المرطبً:" 
 .(٘)ٌخبر بربوبٌته ووحدانٌته وملكه الذي ال ٌزول، ولدرته التً ال تحول"

 .(ٙ)[، أي:" فٌها إن كان لدٌكم علم؟"1ٗ{ ]المإمنون : لوله تعالى:}إِْن كُْنتُْم تَْعلَُمونَ  
 .(2)خلمهما" لال مماتل:" 
 .(1)خالمها ومالكها" لال الواحدي:" 
 .(5)لال الطبري:" إن كنتم تعلمون من مالكها؟" 
أى: أجٌبونى عما استعلمتكم منه إن كان عندكم فٌه علم، وفٌه استهانة  لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)هالتهم بالدٌانات: أن ٌجهلوا مثل هذا الظاهر البٌن"بهم وتجوٌز لفرط ج
 

 المرآن
ِ لُْل أَفَاَل تَذَكَُّروَن )  [5٘({ ]المإمنون : 5٘}َسٌَمُولُوَن َّلِلَّ

 التفسٌر:

                                                             

 .12ٗ-1ٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .11ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٗالتفسٌرا لمٌسر: (ٖ)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘ٗٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٖٗالتفسٌرا لمٌسر: (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٕٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .55ٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
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سٌعترفون حتًما بؤنها هلل، هو خالمها ومالكها، لل لهم: أال ٌكون لكم فً ذلن تذكُّر بؤنه لادر على 
 البعث والنشور؟

ِ{ ]المإمنون : لوله   [، أي:" سٌعترفون حتًما بؤنها هلل، هو خالمها 1٘تعالى:}َسٌَمُولُوَن ّلِِلَّ
 .(ٔ)ومالكها"
 .(ٕ)لال الطبري:" ثم أعلمه أنهم سٌمّرون بؤنها هلل ملكا، دون سابر األشٌاء ؼٌره" 
 .(ٖ)أي: ٌمرون بؤنها مخلولة له" لال الواحدي:" 
 .(ٗ)ٌعنً: هو ملن هلل وملكه" لال السمعانً:" 
 .(٘)فـ }سٌمولون هلل{، وال بد لهم من ذلن" لال المرطبً:" 
[، أي:" لل لهم: أال ٌكون لكم فً ذلن 1٘لوله تعالى:}لُْل أَفَبَل تَذَكَُّروَن{ ]المإمنون :  

 .(ٙ)تذكُّر بؤنه لادر على البعث والنشور؟"
 .(2)أي: تتعظون" لال السمعانً:" 
 .(1)فتوحدونه" -عز وجل -فً توحٌد هللا مماتل:"لال  
أي: "تتفكرون أن من لدر على خلك األرض ومن فٌها لادر على إحٌاء  لال الواحدي: 
 .(5)الموتى"
لال الطبري:" ٌمول: فمل لهم إذا أجابون بذلن كذلن أفبل تذكرون، فتعلمون أن من لدر  

 .(ٓٔ)مماتهم وإعادتهم خلما سوٌا بعد فنابهم"على خلك ذلن ابتداء فهو لادر على إحٌابهم بعد 
معناه: أفبل تتذكرون فتعلموا أن من فطر األرض ومن فٌها اختراعا،  لال الزمخشري:" 

 .(ٔٔ)كان لادرا على إعادة الخلك، وكان حمٌما بؤن ال ٌشرن به بعض خلمه فً الربوبٌة"
ذلن ابتداء فهو على أي: أفبل تتعظون وتعلمون أن من لدر على خلك  لال المرطبً:" 

 .(ٕٔ)إحٌاء الموتى بعد موتهم لادر"

 
 المرآن

 [5ٙ({ ]المإمنون : 5ٙ}لُْل َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبعِ َوَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم )
 التفسٌر:

 لل َمن رب السموات السبع ورب العرش العظٌم، الذي هو أعظم المخلولات وأعبلها؟
تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل لهم ٌا دمحم: من رّب السماوات السبع، لال الطبري:" ٌمول  

 .(ٖٔ)ورّب العرش المحٌط بذلن؟"
 .(ٗٔ)}اْلَعْرِش اْلعَِظٌِم{، أي: السرٌر الضخم " لال السمعانً:" 
 .(٘ٔ)إن السموات فً العرش كالمندٌل معلك بٌن السماء واألرض" لال كعب:" 

                                                             

 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .12ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .٘ٗٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .12ٗ/ٖر السمعانً:تفسٌ (2)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5ٕٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (5)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .55ٔ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .٘ٗٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .12ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 . 5ٕٓٔ/ٙ(:ص1ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(٘ٔ)
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 .(ٔ)سماوات واألرض عند العرش إال كحلمة فً أرض فبلة"ال لال مجاهد:" 
 .(ٕ)العرش ال ٌمدر أحد لدره" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)إنما سمً العرش عرشا الرتفاعه" لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)العرش ٌالوتة حمراء" لال سعد الطابً:" 
 .(٘)إن هللا خلك العرش من نوره" لال وهب بن منبه:" 

 
 المرآن

ِ لُْل أَفَاَل تَتَّمُوَن )  [56({ ]المإمنون : 56}َسٌَمُولُوَن َّلِلَّ
 التفسٌر:

 سٌمولون حتًما: هً ملن هلل، فمل لهم: أفبل تخافون عذابه إذا عبدتم ؼٌره؟
ِ{ ]المإمنون :    .(ٙ)[، أي:" سٌمولون حتًما: هً ملن هلل"12لوله تعالى:}َسٌَمُولُوَن ّلِِلَّ
 .(2)سٌمولون: ذلن كله هلل، وهو ربه"لال الطبري:"  
 .(1)«َسٌَمُولُوَن هللا»ولرأ ابو عمرو: 
هذا راجع إلى اللفظ، فالمعنى كالرجل « سٌمولون هللا»أما لوله تعالى:  لال السمعانً:" 

 ٌمول لؽٌره: من مالن هذا الدار؟ فٌمول: زٌد.
مول المابل لؽٌره: من مالن وأما لوله: }سٌمولون هلل{ ٌرجع إلى المعنى دون اللفظ، كما ٌ

 .(5)هذه الدار؟ فٌمول: هً لزٌد"
[، أي:" فمل لهم: أفبل تخافون عذابه إذا 12لوله تعالى:}لُْل أَفَبَل تَتَّمُوَن{ ]المإمنون :  

 .(ٓٔ)عبدتم ؼٌره؟"
لال الطبري:" فمل لهم: أفبل تتمون عمابه على كفركم به وتكذٌبكم خبره وخبر  

 .(ٔٔ)رسوله؟"
 .(ٕٔ)أي: " عبادة ؼٌره" واحدي:لال ال 
 .(ٖٔ)أفبل تخافونه فبل تشركوا به وتعصوا رسله" لال الزمخشري:" 
 .(ٗٔ)"-عز وجل -ٌعنً: أفبل تعبدون هللا لال مماتل:" 

 .(٘ٔ)لال السمعانً:" أي: أفبل تحذرون"
ٌرٌد أفبل تخافون حٌث تجعلون لً ما تكرهون، زعمتم أن المبلبكة  لال المرطبً:" 

 .(ٙٔ)بناتً، وكرهتم ألنفسكم البنات"
 

                                                             

 . 5ٕٓٔ/ٙ(:ص1ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٔ)
 . 5ٕٓٔ/ٙ(:ص1ٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٕ)
 . 5ٔ5ٔ/ٙ(:ص2ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٖ)
 . 5ٕٓٔ/ٙ(:ص22ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٗ)
 . 5ٕٓٔ/ٙ(:ص21ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(٘)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .12ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٕٔ)
 .55ٔ/ٖالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .12ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 .٘ٗٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً: (ٙٔ)
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 المرآن
ٌِْه إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن ) ٍء َوُهَو ٌُِجٌُر َواَل ٌَُجاُر َعلَ ًْ ({ ]المإمنون : 55}لُْل َمْن بٌَِِدِه َملَكُوُت كُّلِ َش

55] 
 التفسٌر:

شًء وَمن بٌده خزابن كل شًء، وَمن ٌجٌر َمِن استجار به، وال ٌمدر أحد أن  لل: َمن مالن كل
 ٌُجٌر وٌحمً َمن أراد هللا إهبلكه، وال ٌدفع الشر الذي لدَّره هللا، إن كنتم تعلمون ذلن؟

ٍء{ ]المإمنون :   ًْ [، أي:" لل: َمن مالن كل 11لوله تعالى:}لُْل َمْن بٌَِِدِه َملَكُوُت ُكّلِ َش
 .(ٔ)َمن بٌده خزابن كل شًء"شًء و

 .(ٕ)لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم: من بٌده خزابن كّل شًء؟" 
ٍء{، لال: خزابن كل شًء"  ًْ  .(ٖ)عن مجاهد: "}َملَكُوُت ُكّلِ َش
 .(ٗ)ملن كل شً" لال الضحان:" 
 .(٘)الملن، والتاء زٌادة للمبالؽة، نحو جبروت ورهبوت"«: الملكوت"» لال الواحدي: 

أي: مالن كل شًء، والتاء للمبالؽة، وكذلن فعلوت تذكر «:  الملكوت»لال السمعانً:" 
للمبالؽة مثل لولهم: جبروت ورهبوت، من كبلمهم: رهبوت خٌر من رحموت، ومعناه: أن 

 .(ٙ)ترهب خٌر من أن ترحم"
ٌرٌد السموات وما فولها وما بٌنهن، واألرضٌن وما تحتهن وما بٌنهن،  :"لال المرطبً 

 .(2)وما ال ٌعلمه أحد إال هو"
ٌِْه{ ]المإمنون :   [، أي:" وَمن ٌجٌر َمِن استجار 11لوله تعالى:}َوهَُو ٌُِجٌُر َواَل ٌَُجاُر َعلَ

 .(1)لشر الذي لدَّره هللا"به، وال ٌمدر أحد أن ٌُجٌر وٌحمً َمن أراد هللا إهبلكه، وال ٌدفع ا
ِه{ ٌمول: وال   ٌْ لال الطبري:أي:" }َوهَُو ٌُِجٌُر{ من أراد ممن لصده بسوء، }َوال ٌَُجاُر َعلَ

 .(5)أحد ٌمتنع ممن أراده هو بسوء، فٌدفع عنه عذابه وعمابه"
أي: هو ٌجٌر من عذابه وال ٌجٌر علٌه أحد من عذابه. وكذلن هو ٌجٌر  لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)من خلمه وال ٌجٌر علٌه أحد"
لال السمعانً:" أن ٌإمن على كل الناس، وال ٌإمن علٌه أحد، ومعناه: أن من أمنه هللا 

ر أحد على ال ٌمدر علٌه أحد، ومن لم ٌإمنه هللا لم ٌإمنه أحد، ولٌل: من أراد هللا عذابه ال ٌمد
 .(ٔٔ)منع العذاب عنه، ومن أراد أن ٌعذب ؼٌره من الخلك لدر هللا على منعه منه"

ٌمال: أجرت فبلنا على فبلن: إذا أؼثته منه ومنعته، ٌعنى: وهو ٌؽٌث لال الزمخشري:" 
 .(ٕٔ)من ٌشاء ممن ٌشاء، وال ٌؽٌث أحد منه أحدا"

{ ٌإمن من شاء. }وال ٌجار علٌه{ أي: ٌمنع وال ٌمنع منه. ولٌل:}ٌجٌر لال المرطبً:" 
أي ال ٌإمن من أخافه. ثم لٌل: هذا فً الدنٌا، أي من أراد هللا إهبلكه وخوفه لم ٌمنعه منه مانع، 

                                                             

 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٕٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (٘)
 .12ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .٘ٗٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٗٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٓ/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .12ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .55ٔ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
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ومن أراد نصره وأمنه لم ٌدفعه من نصره وأمنه دافع. ولٌل: هذا فً اآلخرة، أي ال ٌمنعه من 
 .(ٔ)ع"مستحك الثواب مانع وال ٌدفعه عن مستوجب العذاب داف

 .(ٕ)[، أي:" إن كنتم تعلمون ذلن؟"11لوله تعالى:}إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]المإمنون :  
 .(ٖ)لال الطبري:أي:" من ذلن صفته" 

 
 المرآن

ِ لُْل فَؤَنَّى تُْسَحُروَن )  [55({ ]المإمنون : 55}َسٌَمُولُوَن َّلِلَّ

 التفسٌر:
تذهب عمولكم وتُْخَدعون وتُْصرفون عن توحٌد هللا سٌجٌبون: بؤن ذلن كلَّه هلل، لل لهم: كٌؾ 

 وطاعته، وتصدٌك أمر البعث والنشور؟
ِ{ ]المإمنون :    .(ٗ)[، أي:" سٌجٌبون: بؤن ذلن كلَّه هلل"15لوله تعالى:}َسٌَمُولُوَن ّلِِلَّ
 .(٘)لال الطبري:أي:" فإنهم ٌمولون: إن ملكوت كّل شًء والمدرة على األشٌاء كلها هلل" 
أي : سٌعترفون أن السٌد العظٌم الذي ٌجٌر وال ٌجار علٌه ، هو هللا  ابن كثٌر:" لال 

 .(ٙ)تعالى ، وحده ال شرٌن له"
[، أي:" لل لهم: كٌؾ تذهب عمولكم 15لوله تعالى:}لُْل فَؤَنَّى تُْسَحُروَن{ ]المإمنون :  

 .(2)ور؟"وتُْخَدعون وتُْصرفون عن توحٌد هللا وطاعته، وتصدٌك أمر البعث والنش
لال الطبري:" فمل لهم ٌا دمحم: فمن أّي وجه تصرفون عن التصدٌك بآٌات هللا، واإللرار  

بؤخباره وأخبار رسوله، واإلٌمان بؤن هللا المادر على كل ما ٌشاء، وعلى بعثكم أحٌاء بعد 
ْحر: تخٌٌل الشًء إلى  الناظر مماتكم، مع علمكم بما تمولون من عظٌم سلطانه ولدرته؟!، والّسِ

 .(1)أنه على خبلؾ ما هو به من هٌبته"

أي : فكٌؾ تذهب عمولكم فً عبادتكم معه ؼٌره مع اعترافكم وعلمكم  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)بذلن "

}تسحرون{: تخدعون عن توحٌده وطاعته. والخادع: هو الشٌطان  لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)والهوى"

 .(ٔٔ)الحك" لال السمعانً:" أي: تخدعون، ولٌل: تصرفون عن
 .(ٕٔ)تصرفون عن المصد والحك"«: تإفكون»، و«تسحرون»معنى: لال الزجاج:" 
أي: فكٌؾ تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحٌده. أو كٌؾ ٌخٌل إلٌكم  لال المرطبً:" 

أن تشركوا به ماال ٌضر وال ٌنفع! والسحر هو التخٌٌل. وكل هذا احتجاج على العرب الممرٌن 
 .(ٖٔ)بالصانع"
 .(ٗٔ)ابن عباس، لوله: "}فؤنى تُْسَحُروَن{، ٌمول: تكذبون"عن  

                                                             

 .٘ٗٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٗٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .55ٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .11ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٕٓ/ٗمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .٘ٗٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .٘ٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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 .(ٔ)لال الحسن: "معناه: أٌن ذهبت عمولكم؟" 
 

 المرآن
ٌْنَاهُْم بِاْلَحّكِ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن ) َ  [5ٓ({ ]المإمنون : 5ٓ}بَْل أَت

 التفسٌر:
، وإنهم لَكاذبون فً شركهم وإنكارهم بل أتٌنا هإالء المنكرٌن بالحك فٌما أرسلنا به محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص

 البعث.
َناهُْم ِباْلَحّكِ{ ]المإمنون :   ٌْ َ [، أي:" بل أتٌنا هإالء المنكرٌن بالحك 5ٓلوله تعالى:}بَْل أَت

 .(ٕ)فٌما أرسلنا به محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(ٖ)ٌمول: بل جبناهم بالتوحٌد" لال مماتل:" 
 .(ٗ)المرآن. أنزله هللا على النبً" لال ٌحٌى:" 
 .(٘)لال الزمخشري: أي:"بؤن نسبة الولد إلٌه محال والشرن باطل" 

 .(ٙ)لال السمعانً:" أي: بالصدق"
لال المرطبً:" أي: بالمول الصدق، ال ما تموله الكفار من إثبات الشرٌن ونفً 

 .(2)البعث"
مشركون باهلل، من أن المبلبكة بنات ٌمول: ما األمر كما ٌزعم هإالء ال لال الطبري:" 

{: الٌمٌن، وهو الدٌن الذي ابتعث هللا به  َناهُْم بِاْلَحّكِ ٌْ َ هللا، وأن اآللهة واألصنام ألهة دون هللا }َبْل أَت
 .(1)نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص، وذلن اإلسبلم، وال ٌُْعبَد شًء سوى هللا; ألنه ال إله ؼٌره"

ٌْنَا  َ أي:" اإلعبلم بؤنه ال إله إال هللا ، وألمنا األدلة الصحٌحة  هُْم ِباْلَحّكِ{:لال ابن كثٌر: }أَت
 .(5)الواضحة الماطعة على ذلن "

 .(ٓٔ)، بالفتح والضم«أتٌتهم»و« أتٌتهم»ولرئ:  
[، أي:" وإنهم لَكاذبون فً شركهم 5ٓلوله تعالى:}َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن{ ]المإمنون :  

 .(ٔٔ)وإنكارهم البعث"
 .(ٕٔ)لال السمعانً:" أي: فٌما ٌدعون هلل من الشرٌن والولد"

 .(ٖٔ)"-عز وجل -فً لولهم إن المبلبكة بنات هللا لال مماتل:" 
 .(ٗٔ)وذلن لمول المشركٌن: إن المبلبكة بنات هللا" لال ٌحٌى:" 
 .(٘ٔ)لال الزمخشري: " حٌث ٌدعون له ولدا ومعه شرٌكا" 
ٌمول: وإن المشركٌن لكاذبون فٌما ٌضٌفون إلى هللا، وٌْنَحلُونه من الولد  لال الطبري:" 

 .(ٔ)والشرٌن"

                                                             

 .11ٗ/ٖحكاه عنه السمعانً فً التفسٌر: (ٔ)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٗٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 . ٕٓٓ/ٗالكشاؾ:(٘)
 .11ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٙٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٓٓ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .11ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٗٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٗٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 . ٕٓٓ/ٗالكشاؾ:(٘ٔ)
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أي : فً عبادتهم مع هللا ؼٌره ، وال دلٌل لهم على ذلن ، كما لال فً  لال ابن كثٌر:" 
ِ إِلًَها آَخَر ال بُْرَهاَن لَهُ بِِه فَإِنََّما حِ  َسابُهُ ِعْنَد َربِِّه إِنَّهُ ال ٌُْفِلُح آخر السورة : } َوَمْن ٌَْدعُ َمَع َّللاَّ

اْلَكافُِروَن { ، فالمشركون ال ٌفعلون ذلن ]عن دلٌل لادهم إلى ما هم فٌه من اإلفن والضبلل ، 
وإنما ٌفعلون ذلن اتباعا آلبابهم وأسبلفهم الحٌارى الجهال ، كما لالوا : } ِإنَّا َوَجْدَنا آبَاَءنَا َعلَى 

ٍة َوإِنَّا   .(ٕ)["َٖٕعلَى آثَاِرِهْم ُمْمتَُدوَن { ]الزخرؾ : أُمَّ
 

 المرآن
ُ ِمْن َولٍَد َوَما َكاَن َمَعهُ ِمْن إِلٍَه إِذًا لَذََهَب كُلُّ إِلٍَه بَِما َخلََك َولَعاََل بَْعُضُهمْ   َعلَى بَْعٍض }َما اتََّخذَ َّللاَّ

ا ٌَِصفُوَن ) ِ َعمَّ  [5ٔ({ ]المإمنون : 5ٔسُْبَحاَن َّللاَّ

 التفسٌر:
لم ٌجعل هللا لنفسه ولًدا، ولم ٌكن معه من معبود آخر; ألنه لو كان ثمة أكثر ِمن معبود النفرد 
ه هللا سبحانه  كل معبود بمخلولاته، ولكان بٌنهم مؽالبة كشؤن ملون الدنٌا، فٌختلُّ نظام الكون، تنزَّ

 وتعالى وتمدَّس عن وصفهم له بؤن له شرًٌكا أو ولًدا.
ُ ِمْن َولٍَد{ ]المإمنون : لوله تعال  [، أي:" ما اتخذ هللا ولداً مطلماً ال من 5ٔى:}َما اتََّخذَ َّللاَّ

 .(ٖ)المبلبكة وال من البشر"
 .(ٗ)لال السمعانً:" أي: من شرٌن"

 .(٘)ٌعنً: المبلبكة" لال مماتل:" 
معه من ٌشاركه فً [، أي:" ولٌس 5ٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن َمعَهُ ِمْن إِلٍَه{ ]المإمنون :  

 .(ٙ)األلوهٌة والربوبٌة"
 .(2)ٌعنً: من شرٌن" لال مماتل:" 

 .(1)وذلن لما عبدوا من األوثان، اتخذوا مع هللا آلهة" لال ٌحٌى:" 
وال كان معه فً المدٌم، وال حٌن ابتدع األشٌاء من تصلح لال الطبري: ٌمول: " 
 .(5)عبادته"
كما  -[، أي:" لو كان معه إِله 5ِٔإلٍَه بَِما َخلََك{ ]المإمنون : لوله تعالى:}إِذًا لَذََهَب كُلُّ  

ٌَّز ملن كّلِ واحد عن ملن  -زعم عبدة األوثان  النفرد كل إِلٍه بخلمه الذي خلك واستبدَّ به، وتم
 .(ٓٔ)اآلخر"

 .(ٔٔ)لال السمعانً:" أي: تفرد بما خلمه، فلم ٌرض أن ٌضاؾ خلمه ونعمته إلى ؼٌره"
ي: أي:" النفرد كل واحد من اآللهة بخلمه الذي خلمه واستبد به، ولرأٌتم لال الزمخشر 

 .(ٕٔ)ملن كل واحد منهم متمٌزا من ملن اآلخرٌن"
وال كان معه فً المدٌم، وال حٌن ابتدع األشٌاء من تصلح عبادته، لال الطبري: ٌمول: " 

عتزل كل إله منهم }بَِما ولو كان معه فً المدٌم أو عند خلمه األشٌاء من تصلح عبادته إذن ال
 .(ٔ)َخلََك{ من شًء، فانفرد به"

                                                                                                                                                                               

 .ٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .11ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٗٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٗٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٗٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .11ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 . ٕٓٓ/ٗالكشاؾ:(ٕٔ)
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ر تعدد اآللهة ، النفرد كل منهم بما ٌخلك ، فما كان ٌنتظم  لال ابن كثٌر:"  أي : لو لُّدِ
الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسك ، كل من العالم العلوي والسفلً مرتبط بعضه ببعض 

ْحَمِن ِمْن تَفَاُوٍت { ]الملن :  ب [ ثم لكان كل منهم ٌطلٖ، فً ؼاٌة الكمال ، } َما تََرى فًِ َخْلِك الرَّ
لهر اآلخر وخبلفه ، فٌعلو بعضهم على بعض. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدلٌل التمانع ، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا ، فؤراد واحد تحرٌن جسم وأراد اآلخر 
سكونه ، فإن لم ٌحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزٌن ، والواجب ال ٌكون عاجًزا ، وٌمتنع 

دٌهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إال من فرض التعدد ، فٌكون محاال فؤما إن اجتماع مرا
حصل مراد أحدهما دون اآلخر ، كان الؽالب هو الواجب ، واآلخر المؽلوب ممكًنا ; ألنه ال 

 .(ٕ)ٌلٌك بصفة الواجب أن ٌكون ممهورا"
، أي:" ولؽلب بعضهم على [5ٔلوله تعالى:}َولَعَبَل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض{ ]المإمنون :  

 .(ٖ)بعض كحال ملون الدنٌا"
 .(ٗ)كفعل ملون الدنٌا ٌلتمس بعضهم لهر بعض" لال مماتل:" 
 .(٘)لطلب بعضهم ملن بعض حتى ٌعلو علٌه، كما ٌفعل ملون الدنٌا" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙ)أي: طلب بعضهم مؽالبة بعض" لال الزجاج:" 

على البعض، كما ٌفعل ملون الدنٌا فٌما لال السمعانً:" أي: طلب بعضهم الؽلبة 
 .(2)بٌنهم"

ولتؽالبوا، فلعبل بعضهم على بعض، وؼلب الموّي منهم الضعٌؾ; لال الطبري: ٌمول:" 
ألن الموّي ال ٌرضى أن ٌعلوه ضعٌؾ، والضعٌؾ ال ٌصلح أن ٌكون إلها، فسبحان هللا ما أبلؽها 

 .(1)من حجة وأوجزها، لمن عمل وتدبر"
الزمخشري: أي:" ولؽلب بعضهم بعضا كما ترون حال ملون الدنٌا ممالكهم لال  

متماٌزة وهم متؽالبون، وحٌن لم تروا أثرا لتماٌز الممالن وللتؽالب، فاعلموا أنه إله واحد بٌده 
 .(5)ملكوت كل شًء"

لال المرطبً:" ولؽالب وطلب الموي الضعٌؾ كالعادة بٌن الملون، وكان الضعٌؾ 
ٌستحك اإللهٌة. وهذا الذي ٌدل على نفً الشرٌن ٌدل على نفً الولد أٌضا، ألن المؽلوب ال 

 .(ٓٔ)الولد ٌنازع األب فً الملن منازعة الشرٌن"
ا ٌَِصفُوَن{ ]المإمنون :   ِ َعمَّ [، أي:" تنّزه هللا وتمدَّس عما 5ٔلوله تعالى:}سُْبَحاَن َّللاَّ

 .(ٔٔ)ٌصفه به الظالمون"
لى ذكره; تنزٌها هلل عما ٌصفه به هإالء المشركون من أن له ٌمول تعا لال الطبري: " 

 .(ٕٔ)ولدا، وعما لالوه من أن له شرٌكا، أو أن معه فً الِمدم إلها ٌُعبد تبارن وتعالى"
أي :عما ٌمول الظالمون المعتدون فً دعواهم الولد أو الشرٌن علوا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)كبٌرا "

                                                                                                                                                                               

 .ٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٗٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٗٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٕٓ/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .11ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 . ٕٓٓ/ٗالكشاؾ:(5)
 .ٙٗٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .5ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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 وتبربته من السوء، ومن أن ٌكون إله ؼٌره تعالى عن معناه تنزٌه هللا لال الزجاج:" 
 .(ٔ)ذلن علوا كبٌرا"

 .(ٕ)ٌنزه نفسه عما ٌكذبون" لال ٌحٌى:" 
 

 المرآن
ا ٌُْشِركُوَن ) ٌِْب َوالشََّهاَدِة فَتَعَالَى َعمَّ  [5ٕ({ ]المإمنون : 5ٕ}َعاِلِم اْلؽَ

 التفسٌر:
ه هللا تعالى عن الشرٌن الذي ٌزعمون.هو وحده ٌعلم ما ؼاب عن خلمه وما شاهدوه،   فتنزَّ

ٌِْب َوالشََّهاَدةِ{ ]المإمنون :   [، أي:" هو وحده ٌعلم ما ؼاب عن 5ٕلوله تعالى:}َعاِلِم اْلؽَ
 .(ٖ)خلمه وما شاهدوه"

 .(ٗ)أي : ٌعلم ما ٌؽٌب عن المخلولات وما ٌشاهدونه " لال ابن كثٌر:" 
فً تفسٌر الحسن: ما لم ٌجا من ؼٌب اآلخرة. }والشهادة{:  -هاهنا-الؽٌب:  لال ٌحٌى:" 

 .(٘)ما أعلم العباد"
ٌمول : هو عالم ما ؼاب عن خلمه من األشٌاء، فلم ٌََرْوه ولم ٌشاهدوه،  لال الطبري: " 

دا وما رأوه وشاهدوه، إنما هذا من هللا خبر عن هإالء الذٌن لالوا من المشركٌن: اتخذ هللا ول
وعبدوا من دونه آلهة، أنهم فٌما ٌمولون وٌفعلون مبطلون مخطبون، فإنهم ٌمولون ما ٌمولون من 
لول فً ذلن عن ؼٌر علم، بل عن جهل منهم به، وإن العالم بمدٌم األمور وبحدٌثها، وشاهدها 

 .(ٙ)وؼاببها عنهم هللا الذي ال ٌخفى علٌه شًء، فخبره هو الحك دون خبرهم"
بالرفع على االستبناؾ، أي: هو عالم « عالم»بو بكر وحمزة والكسابً:لرأ نافع وأ 

إذا وصل خفضا. « عالم»الؽٌب. البالون بالجر على الصفة هلل. وروى روٌس عن ٌعموب:

 .(2)إذا ابتدأ رفعا« عالم»و
ا ٌُْشِركُوَن{ ]المإمنون :   ه هللا تعالى عن ال5ٕلوله تعالى:}فَتََعالَى َعمَّ شرٌن [، أي:" فتنزَّ

 .(1)الذي ٌزعمون"
 .(5)ارتفع هللا، ٌرفع نفسه عما لالوا" لال ٌحٌى:" 
فارتفع هللا وعبل عن شرن هإالء المشركٌن، ووصفهم إٌاه بما  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٓٔ)ٌصفون"
أي : تمدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما ٌمول الظالمون  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)والجاحدون"
 [:5ٕ-1ٗاآلٌات:]فوابد 

 مشروعٌة توبٌخ المتؽافل المتجاهل وتؤنٌب المتعامً عن الحك وهو لادر على رإٌته. -ٔ
 تمرٌر ربوبٌة هللا تعالى وألوهٌته. -ٕ
 تنزٌه هللا تعالى عن الصاحبة والولد وإبطال ترهات المفترٌن. -ٖ
 طل.االستدالل العملً ومشروعٌته والعمل به إلحماق الحك وإبطال البا -ٗ

                                                             

 .ٕٓ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٗٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٗٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٗٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 المرآن
ا تُِرٌَنًِّ َما ٌُوَعُدوَن ) ({ ]المإمنون : 5ٗ( َرّبِ فاََل تَْجعَْلنًِ ِفً اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن )5ٖ}لُْل َرّبِ إِمَّ

5ٖ - 5ٗ] 
 التفسٌر:

: رّبِ إما ترٌّنًِ فً هإالء المشركٌن ما تَِعُدهم ِمن عذابن فبل تهلكنً بما -أٌها الرسول  -لل 
ً من عذابن وسخطن، فبل تجعلنً فً الموم المشركٌن الظالمٌن، ولكن اجعلنً تهلكهم به، ونجن

 ممن رضٌَت عنهم.
ا تُِرٌَنًِّ َما ٌُوَعُدوَن{ ]المإمنون :  [، أي:" لل: ٌا رّبِ إِن كان 5ٖلوله تعالى:}لُْل َرّبِ إِمَّ

 .(ٔ)وال بدَّ من أن تُرٌَنً ما تعدهم من العذاب فً الدنٌا"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم: رّب إْن تَُرٌّنً فً هإالء  لال الطبري:"

 .(ٕ)المشركٌن ما تعدهم من عذابن"
 .(ٖ)إن أرٌتنً ما ٌوعدون من العذاب والنممة، ٌعنً: المتل ببدر" لال الواحدي:"
 .(ٗ)آلخرة"أي: إن ترنً ما تعدهم والعا بهم فً الدنٌا أو فً ا لال أبو حٌان:"
ٌمول تعالى آمًرا نبٌه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌدعو هذا الدعاء عند حلول النمم : }  لال ابن كثٌر:"

ا تُِرٌَّنًِ َما ٌُوَعُدوَن { أي : إن عالبتهم   .(٘)"-وإنً شاهُد ذلن  -َرّبِ إِمَّ
[، أي:" رّب فبل 5ٗ{ ]المإمنون : لوله تعالى:}َرّبِ فَبَل تَْجعَْلِنً فًِ اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌنَ 

 .(ٙ)تجعلنً فً جملة الظالمٌن فؤهلن بهبلكهم"
:أي:" فبل تجعلنً فٌهم ، كما جاء فً الحدٌث الذي رواه اإلمام أحمد لال ابن كثٌر

 .(1)"(2)«وإذا أردت بموم فتنة فتوفنً إلٌن ؼٌر مفتون: » -وصححه  -والترمذي 
نً من عذابن وسخطن، فبل ٌمول :" فبل تهلكنً  لال الطبري:" بما تهلكهم به، ونّجِ

 .(5)تجعلنً فً الموم المشركٌن، ولكن اجعلنً ممن رضٌت عنه من أولٌابن"
 .(ٓٔ)أي: مع الموم الظالمٌن" لال الواحدي:"

 (ٔٔ)لال الكلبً: "مع الفبة الباؼٌة"
جواب الشرط شرط الجزاء، وهو اعتراض بٌن الشرط « الفاء» لال الزجاج:"

والجزاء، المعنى: إما ترٌنً ما ٌوعدون فبل تجعلنً ٌا رب فً الموم الظالمٌن، أي: إن نزلت 
 .(ٕٔ)بهم النممة ٌا رب فاجعلنً خارجا عنهم"

 فبل تجعلنً معهم، ومعلوم أنه علٌه السبلم معصوم مما ٌكون سببا لال أبو حٌان:أي:"
لجعله معهم، ولكنه أمره أن ٌدعو بذلن إظهارا للعبودٌة وتواضعا هلل، واستؽفار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

. لال (ٖٔ)«ولٌتكم ولست بخٌركم»إذا لام من مجلسه سبعٌن مرة من هذا المبٌل. ولال أبو بكر: 
 .(ٔ)الحسن: كان ٌعلم أنه خٌرهم ولكن المإمن ٌهضم نفسه"

                                                             

 .5ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .1ٕ٘/2البحر المحٌط فً التفسٌر: (ٗ)
 .5ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
( من حدٌث معاذ بن جبل رضً هللا عنه ، ولال : "هذا ٖٕٖ٘( وسنن الترمذي برلم )ٖٕٗ/٘المسند )(2)

 .هذا حدٌث حسن صحٌح" حدٌث حسن صحٌح ، سؤلت دمحم بن إسماعٌل عن هذا الحدٌث فمال :
 .5ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .52ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٓٔ)
 .52ٕ/ٖنمبل عن: التفسٌر الوسٌط: (ٔٔ)
 .ٕٔ/ٗمعانً المرآن: (ٕٔ)
عن الحسن البصري وهو منمطع ألن الحسن البصري لم ٌسمع من  ٕٕٔ/ٖأخرجه ابن سعد فً الطبمات (ٖٔ)
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لبل الشرط ولبل: الجزاء، مبالؽة فً « الرب»وجاء الدعاء بلفظ  لال ابو حٌان:"
 .(ٕ)االبتهال إلى هللا تعالى والتضرع، وألن الرب هو المالن الناظر فً مصالح العبد"

لال أهل التفسٌر: وهذا دلٌل على أنه ٌجوز للعبد أن ٌسؤل هللا تعالى ما  لال السمعانً:"
 .(ٖ)هو كابن ال محالة"

 
 المرآن

 [5٘({ ]المإمنون : 5٘}َوإِنَّا َعلَى أَْن نُِرٌََن َما نَِعُدهُْم لَمَاِدُروَن )

 التفسٌر:
 وإننا َلمادرون على أن نرٌن ما نَِعُدهم من العذاب.

ٌمول تعالى ذكره: وإنا ٌا دمحم على أن نرٌن فً هإالء المشركٌن ما  لال الطبري:"
ْحُزنَنَّن تكذٌبهم إٌان بما نعدهم به، وإنما نإخر ذلن نعدهم من تعجٌل العذاب لهم، لمادرون، فبل ٌ

 .(ٗ)لٌبلػ الكتاب أجله"
 .(٘)ثم أخبر أنه لادر على ذلن" لال الواحدي:"
 .(ٙ)أي : لو شبنا ألرٌنان ما نحل بهم من النمم والببلء والمحن" لال ابن كثٌر:"

 :(2)واآلٌة تحتمل وجهٌن من التفسٌر
لعجز ٌإخر ما وعد لهم من العذاب; ولكن لحلم منه وعفو، وهو  أحدهما: ٌخبر رسوله أنه لٌس

ُرهُْم ِلٌَْوٍم{ ]إبراهٌم : -عز وجل  -كموله  ا ٌَْعَمُل الظَّاِلُموَن إِنََّما ٌَُإّخِ َ َؼافِبًل َعمَّ : }َواَل تَْحَسبَنَّ َّللاَّ
 [: على التنبٌه واإلٌماظ; فعلى ذلن ٌحتمل هذا.ٕٗ

وٌصبره على أذاهم إٌاه، ٌمول: إنً مع لدرتً على إنزال العذاب والثانً: ٌعزي رسول هللا 
علٌهم واالنتمام منهم أحلم عنهم وأإخر عنهم; فؤنت مع ضعفن عن ذلن أولى أن تصبر على 

 أذاهم.
 

 المرآن
ًَ أَْحَسُن السٌَِّّئَةَ نَْحُن أَْعلَُم بَِما ٌَِصفُوَن )  [5ٙ({ ]المإمنون : 5ٙ}اْدفَْع بِالَّتًِ ِه

 تفسٌر:ال

                                                                                                                                                                               

 .-هللا عنه  رضً -أبً بكر 
والحك أن اإلمام لصد التواضع وعدم تزكٌة النفس بموله: "لست بخٌركم" وله فً هذا التواضع أسوة حسنة 

 ٕٙٔ/ٗبالنبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌث لال: "ال تخٌرونً على موسى". أخرجه خ. كتاب األنبٌاء )ب وفاة موسى علٌه السبلم( 
كذلن لوله ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث أبً هرٌرة: "نحن أحك بالشن من إبراهٌم إذ و -رضً هللا عنه  -من حدٌث أبً هرٌرة 

لال: }رب أرنً كٌؾ تحًٌ الموتىمال أولم تإمن  لال بلى ولكن لٌطمبن للبً{ ، وٌرحم هللا لوطا لمد كان ٌؤوي 
نبٌاء )ب لوله إلى ركن شدٌد، ولو لثت فً السجن طول ما لبث ٌوسؾ ألجبت الداعً". أخرج خ. كتاب األ

خٌر هذه األمة بعد  -رضً هللا عنه  -وال شن أنه ٔٔ/ٗ( ٔ٘عزوجل }ونببهم عن ضٌؾ إبراهٌم{ الحجر آٌة )
نبٌها لما تمدم من األحادٌث فً فضله واإلجماع الذي ولع على مباٌعته، فلم ٌدع أحد أنه أفضل منه، وروى 

لال: "كنا نخٌر بٌن الناس فً. من النبً  -عنهم  رضً هللا -عن ابن عمر  ٗ/٘البخاري فً فضابل الصحابة 
 ".-رضً هللا عنهم  -ملسو هيلع هللا ىلص فنخٌر أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان 

 .1ٕ٘/2البحر المحٌط فً التفسٌر: (ٔ)
 .1ٕ٘/2البحر المحٌط فً التفسٌر: (ٕ)
 .11ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .2ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .52ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (٘)
 .5ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٔٗ/2انظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (2)
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بالمول أو الفعل فبل تمابلهم باإلساءة، ولكن ادفع إساءتهم  -أٌها الرسول  -إذا أساء إلٌن أعداإن 
باإلحسان منن إلٌهم، نحن أعلم بما ٌصفه هإالء المشركون من الشرن والتكذٌب، وسنجازٌهم 

 علٌه أسوأ الجزاء.
ًَ أَْحَسُن السٌَِّّبَةَ   [، أي:" إذا أساء إلٌن 5ٙ{ ]المإمنون : لوله تعالى:}اْدفَْع بِالَِّتً ِه
بالمول أو الفعل فبل تمابلهم باإلساءة، ولكن ادفع إساءتهم باإلحسان منن  -أٌها الرسول  -أعداإن 

 .(ٔ)إلٌهم"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه: ادفع ٌا دمحم بالخلة التً هً أحسن، وذلن  لال الطبري:"

على أذاهم، وذلن أمره إٌاه لبل أمره بحربهم، اإلؼضاء والصفح عن جهلة المشركٌن والصبر 
وعنى بالسٌبة: أذى المشركٌن إٌاه وتكذٌبهم له فٌما أتاهم به من عند هللا، ٌمول له تعالى ذكره: 

 .(ٕ)اصبر على ما تلمى منهم فً ذات هللا"
ثم أمره بالصبر إلى أن ٌنمضً األجل المضروب للعذاب، ٌعنً  لال الواحدي:"

 .(ٖ)عراض والصفح، والسٌبة أذى المشركٌن إٌاه، وهذا لبل األمر بالمتال"اإل«: أحسن»بالـ
ثم لال مرشًدا له إلى التِّْرٌاق النافع فً مخالطة الناس ، وهو اإلحسان  لال ابن كثٌر:"

إلى من ٌسًء ، لٌستجلب خاطره ، فتعود عداوته صدالة وبؽضه محبة ، فمال : } اْدفَْع بِالَِّتً 
ًَ أَْحَسُن فَ  ٌِّبَةَ { ، وهذا كما لال فً اآلٌة األخرى : } اْدفَْع بِالَِّتً ِه ًَ أَْحَسُن السَّ ٌْنََن ِه إِذَا الَِّذي بَ

ًٌّ َحِمٌٌم. َوَما ٌَُلمَّاَها إِال الَِّذٌَن َصبَُروا َوَما ٌُلَمَّاَها إِال ذُو َحّظٍ عَ  ٌْنَهُ َعَداَوةٌ َكؤَنَّهُ َوِل ِظٌٍم { ]فصلت : َوبَ
ذى أو الصفة } إِال الَِّذٌَن َصبَُروا { أي : على أ\[ : أي ما ٌلهم هذه الوصٌة أو الخصلة ٖ٘،  ٖٗ

الناس ، فعاملوهم بالجمٌل مع إسدابهم إلٌهم المبٌح ، } َوَما ٌُلَمَّاَها إِال ذُو َحّظٍ َعِظٌٍم { أي : فً 
 .(ٗ)الدنٌا واآلخرة"

ًَ أَْحَسُن السٌَِّّبََة{، لال: أعرض عن أذاهم إٌان"ع  .(٘)ن مجاهد، لوله: "}اْدفَْع بِالَّتًِ ِه

 .(ٙ)لٌه إذا لمٌته"ولال مجاهد:" هو السبلم، تَُسلُِّم ع
 .(2)لال الحسن:" وهللا ال ٌصٌبها صاحبها حتى ٌكظم ؼٌظا، وٌصفح عما ٌكره"

ٌَِصفُوَن{ ]المإمنون :   [، أي:" نحن أعلم بما ٌصفه هإالء 5ٙلوله تعالى:}نَْحُن أَْعلَُم بَِما 
 .(1)المشركون من الشرن والتكذٌب، وسنجازٌهم علٌه أسوأ الجزاء"

ٌمول:" نحن أعلم بما ٌصفون هللا به، وٌنَحلُونه من األكاذٌب والِفرٌة علٌه،  لال الطبري:
وبما ٌمولون فٌن من السوء، ونحن مجازوهم على جمٌع ذلن، فبل ٌحزنن ما تسمع منهم من 

 .(5)لبٌح المول"
 .(ٓٔ)بما ٌكذبون وٌمولون من الشرن، أي: إنا نجازٌهم بما ٌستحمون" لال الواحدي:"

 
 المرآن

({ 55( َوأَعُوذُ ِبَن َرّبِ أَْن ٌَْحُضُروِن )56}َولُْل َرّبِ أَعُوذُ بَِن ِمْن َهَمَزاِت الشٌََّاِطٌِن )
 [55 - 56]المإمنون : 

 التفسٌر:

                                                             

 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٙ-2ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .5ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٙ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٙ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .52ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٓٔ)
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: رب أستجٌر بن من إؼواء الشٌاطٌن المؽرٌة على الباطل والفساد والصد -أٌها النبً  -ولل 
 ِمن حضورهم فً شًء من أموري. -ٌا رب-عن الحك ووسوستها، وأستجٌر بن 

 -[، أي:" ولل 52لوله تعالى:}َولُْل َرّبِ أَعُوذُ بَِن ِمْن َهَمَزاِت الشٌََّاِطٌِن{ ]المإمنون : 
: رب أستجٌر بن من إؼواء الشٌاطٌن المؽرٌة على الباطل والفساد والصد عن الحك -أٌها النبً 

 .(ٔ)ووسوستها"
بٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ولل ٌا دمحم: رّب أستجٌر بن من خنك " ٌمول تعالى ذكره لن لال الطبري:

 .(ٕ)الشٌاطٌن وهمزاتها، والَهْمُز: هو الؽَْمز"
همزات الشٌاطٌن: دفعهم باإلؼواء إلى المعاصً، وهو معنى لول  لال الواحدي:"

ٌوسوس المفسرٌن: نزعاتهم ووساوسهم، وذلن أن الشٌطان إنما ٌدفع الناس إلى المعاصً بما 
 .(ٖ)إلٌهم"

أمره أن ٌستعٌذ من الشٌاطٌن ، ألنهم ال تنفع معهم الحٌل ، وال ٌنمادون  لال ابن كثٌر:"
أعوذ باهلل السمٌع العلٌم من »بالمعروؾ. ولد لدمنا عند االستعاذة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : 

 .(٘)" (ٗ)«الشٌطان الرجٌم ، من َهْمزه ونَْفخه وَنْفثه
 .(ٙ)همزات الشٌاطٌن: َخْنمهم الناس، فذلن َهَمزاتهم" لال ابن زٌد:"

ٌا -[، أي:" وأستجٌر بن 51لوله تعالى:}َوأَعُوذُ بَِن َرّبِ أَْن ٌَْحُضُروِن{ ]المإمنون : 
 .(2)ِمن حضورهم فً شًء من أموري" -رب

ابن آدم إال  فً أموري، أي أن ٌصٌبونً بالسوء ألن الشٌطان ال ٌحضر لال الواحدي:"
 .(1)بسوء"

 .(5)" ٌمول: ولل أستجٌر بن رّبِ أن ٌحضرون فً أموري" لال الطبري:
 (ٓٔ)"فً شًء من أمري لال ابن زٌد:"

وذلن  -أي : فً شًء من أمري ; ولهذا أمر بذكر هللا فً ابتداء األمور  لال ابن كثٌر:"
ألمور ; ولهذا روى أبو داود أن عند األكل والجماع والذبح ، وؼٌر ذلن من ا -مطردة للشٌاطٌن

اللهم إنً أعوذ بن من الَهَرم ، وأعوذ بن من الَهْدم ومن الؽرق ، »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : 
 .(ٕٔ)"(ٔٔ)«وأعوذ بن أن ٌتخبطنً الشٌطان عند الموت

ٌعلمنا كلمات  عن عمرو بن شعٌب ، عن أبٌه ،  عن جده لال : "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
بسم هللا ، أعوذ بكلمات هللا التامة من ؼضبه وعمابه ، ومن »ٌمولهن عند النوم ، من الفزع : 

، لال : فكان عبد هللا بن عمرو ٌعلمها من «شر عباده ، ومن همزات الشٌاطٌن وأن ٌحضرون

                                                             

 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)

فً ؼرٌب المرآن للراؼب األصفهانً: )همز( : " الهمز كالعصر " وهو مناسب لمول الطبري: خنك الشٌاطٌن; 
 لٌنمطع النفسألن الخنك هو عصر الرلبة وضؽطها 

 .52ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .انظر االستعاذة عند تفسٌر سورة الفاتحة(ٗ)
 .5ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .52ٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .5ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)

كالعصر " وهو مناسب لمول الطبري: خنك الشٌاطٌن; فً ؼرٌب المرآن للراؼب األصفهانً: )همز( : " الهمز 
 ألن الخنك هو عصر الرلبة وضؽطها لٌنمطع النفس

 .5ٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .(ٕ٘٘ٔسنن أبً داود برلم )(ٔٔ)
 .5ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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بها له، فعلمها بلػ من ولده أن ٌمولها عند نومه ، ومن كان منهم صؽٌرا ال ٌعمل أن ٌحفظها ، كت
 .(ٔ)فً عنمه"

 
 المرآن

 [55({ ]المإمنون : 55}َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدهُُم اْلَمْوُت لَاَل َرّبِ اْرِجعُوِن )
 التفسٌر:

ٌخبر هللا تعالى عن حال المحتضر من الكافرٌن أو المفرطٌن فً أمره تعالى، حتى إذا أشرؾ 
 لال: رب ردُّونً إلى الدنٌا.على الموت، وشاهد ما أُِعدَّ له من العذاب 

[، أي:" حتى إِذا حضر الموُت 55لوله تعالى:}َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدهُُم اْلَمْوُت{ ]المإمنون :  
 .(ٕ)أحدهم وعاٌن أهواله وشدابده"

 .(ٖ)لال السمعانً أي: حضر أحدهم الموت" 
ٌمول:" حتى إذا جاء أحَد هإالء المشركٌن الموُت، وعاٌن نزول أمر هللا  لال الطبري:

 .(ٗ)به"
 .(٘)[، أي:" لال: رب ردُّونً إلى الدنٌا"55لوله تعالى:}لَاَل َرّبِ اْرِجعُوِن{ ]المإمنون :  

 .(٘)الدنٌا"
ٌَْمدم علٌه من عذاب هللا تنّدما على ما  -أي:" لال: لال الطبري: لعظٌم ما ٌعاٌن مما 

فا على ما فرط فٌه لبل ذلن، من طاعة هللا ومسؤلته لئللالةفات، وتل : }َرّبِ اْرِجعُوِن{ إلى -هُّ
 .(ٙ)الدنٌا فرّدونً إلٌها"

 :(2)[، لوالن55لوله تعالى:}لَاَل َرّبِ اْرِجعُوِن{ ]المإمنون : وفً 
 أحدهما: أنه خطاب للمبلبكة، وهم المبلبكة الذٌن ٌحضرون بمبض الروح.

 .(1)وهذا لول ضعٌؾ; ألنه لد لال: }رب{"لال السمعانً:"
 المول الثانً: أن الخطاب مع هللا، وكؤن الكافر ٌسؤل ربه عند الموت أن ٌرده إلى الدنٌا.

لال السمعانً:"وهذا المول هو المعروؾ،  فإن لٌل: كٌؾ ٌستمٌم هذا، ولد لال: 
مابل: اللهم اؼفروا لً؟ }ارجعون{ ، والواحد ال ٌخطاب بخطاب الجمع، وال ٌستمٌم أن ٌمول ال

والجواب عنه: أنه إنما ذكر بلفظ الجمع على طرٌك التفخٌم والتعظٌم، فإن هللا تعالى أخبر عن 
نفسه بلفظ الجمع فمال: }إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون{ ومثل هذا كثٌر فً المرآن، فذكر 

 -ل أنه سبل عن هذه اآلٌة لوله: }ارجعون{ على موافمة هذا كما ٌخاطب الجمع، وعن الخلٌ
 .(5)ولال: }رب ارجعون{ معناه: اجعلنً مرجوعا" -وكان شدٌد التولً فً كبلم المرآن 

                                                             

الكبرى ( والنسابً فً السنن 1ٕٖ٘( وسنن الترمذي برلم )15ٖٖ( وسنن أبً داود برلم )1ٔٔ/ٕالمسند )(ٔ)
 .(ٔٓٙٓٔبرلم )

 ".لال الترمذي : "حسن ؼرٌب
 .5ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .15ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .5ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)

فً ؼرٌب المرآن للراؼب األصفهانً: )همز( : " الهمز كالعصر " وهو مناسب لمول الطبري: خنك الشٌاطٌن; 
 لنفسألن الخنك هو عصر الرلبة وضؽطها لٌنمطع ا

 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)

فً ؼرٌب المرآن للراؼب األصفهانً: )همز( : " الهمز كالعصر " وهو مناسب لمول الطبري: خنك الشٌاطٌن; 
 ألن الخنك هو عصر الرلبة وضؽطها لٌنمطع النفس

 .15ٗ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (2)
 .15ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .5ٓٗ-15ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
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هذه فً الحٌاة الدنٌا، أال تراه ٌمول: }َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدهُُم اْلَمْوُت{، لال:  لال ابن زٌد:"
 .(ٔ)حٌن تنمطع الدنٌا، وٌعاٌن اآلخرة، لبل أن ٌذوق الموت"

 .(ٕ)ٌعنً: أهل الشرن" ": }لَاَل َرّبِ اْرِجعُوِن{، لال:عن الضحان
لال دمحم: إلى أّي شًء ٌرٌد؟ إلى أّي شًء ٌرؼب؟ أجمع  لال دمحم بن كعب المرظً:"

المال، أو َؼْرس الِؽراس، أو َبْنً بُنٌان، أو شك أنهار؟ : }لَعَلًِّ أَْعَمُل َصاِلًحا فٌَِما تََرْكُت{، ٌمول 
 .(ٖ)الجبار: كبل"

ة لالوا: نرجعن إلى عن ابن جرٌج، لال: لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لعابشة: "إذا عاٌن المإمن المبلبك
الدنٌا؟ فٌمول: إلى دار الهموم واألحزان؟ فٌمول: بل لدمانً إلى هللا، وأما الكافر فٌمال: نرجعن؟ 

 .(ٗ)فٌمول: }لعلً أعمل صالحا فٌما تركت{ ... " اآلٌة"
 

 المرآن
َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن  }لَعَلًِّ أَْعَمُل َصاِلًحا فٌَِما تََرْكُت َكالَّ إِنََّها َكِلَمةٌ هَُو لَائِلَُها

 [ٓٓٔ({ ]المإمنون : ٓٓٔ)
 التفسٌر:

لعلً أستدرن ما ضٌَّْعُت من اإلٌمان والطاعة. لٌس له ذلن، فبل ٌجاب إلى ما طلب وال ٌُْمَهل. 
عاد إلى ما نُهً فإنما هً كلمة هو لابلها لوالً ال ٌنفعه، وهو فٌه ؼٌر صادق، فلو ُردَّ إلى الدنٌا ل

 عنه، وسٌبمى المتوفَّون فً الحاجز والَبْرزخ الذي بٌن الدنٌا واآلخرة إلى ٌوم البعث والنشور.
[، أي:" لكً أعمل ٓٓٔلوله تعالى:}لَعَلًِّ أَْعَمُل َصاِلًحا فٌَِما تََرْكُت{ ]المإمنون :  

 .(٘)صالحاً فٌما ضٌَّعت من عمري"
" ٌمول: كً أعمل صالحا فٌما تركت لبل الٌوم من العمل فضٌعته،  لال الطبري:

 .(ٙ)وفّرطت فٌه"
 .(2)لال ابن عباس: ٌرٌد أشهد أن ال إله إال هللا"

 .(1)"ولال مماتل: "ٌعنً: اإلٌمان
 .(5)"ولال الكلبً: "فٌما كذّبت

ٌرجع فٌعمل  ولال لتادة: إما وهللا ما تمنى أن ٌرجع إلى أهل وال عشٌرة، ولكنه تمنى أن
 .(ٓٔ)بطاعة هللا، فانظروا أمنٌة الكافر فاعملوا فٌها"

[، أي:" لٌس له ذلن، فبل ٌجاب ٓٓٔلوله تعالى:}َكبلَّ إِنََّها َكِلَمةٌ ُهَو لَابِلَُها{ ]المإمنون :  
 .(ٔٔ)إلى ما طلب وال ٌُْمَهل. فإنما هً كلمة هو لابلها لوالً ال ٌنفعه"

                                                             

 .5ٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5/2ٓٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)

الشٌاطٌن;  فً ؼرٌب المرآن للراؼب األصفهانً: )همز( : " الهمز كالعصر " وهو مناسب لمول الطبري: خنك
 ألن الخنك هو عصر الرلبة وضؽطها لٌنمطع النفس

وعزاه  ٘ٔٔ/ ٙ، وذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" 1ٓٔرواه البٌهمً فً "األسماء والصفات" ص (2)
 .للبٌهمً

 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٙ/ٙٔنمبل عن التفسٌر البسٌط للواحدي: (5)
: فً ، وابن كثٌر1ٕٗ/ ٘، والبؽوي فً التفسٌر: ٖٙ/ٙٔالتفسٌر البسٌط:ذكره عنه الواحدي فً (ٓٔ)

 .5ٗٗ/٘التفسٌر:
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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كره: لٌس األمر على ما لال هذا المشرن، لن ٌرجع إلى ٌمول تعالى ذ لال الطبري:" 
الدنٌا، ولن ٌعاد إلٌها }كبل إنها كلمة هو لابلها{ ٌمول: هذه الكلمة، وهو لوله: }رب ارجعون{ 

 .(ٔ)كلمة هو لابلها ٌمول: هذا المشرن هو لابلها"
ب كبل ال ٌرد إلى الدنٌا، ٌعنً بالكلمة لوله: }ر -عز وجل -لال مماتل:" ٌمول

 .(ٕ)"ارجعون{
 .(ٖ)"}كبل إنها كلمة هو لابلها{، ال بد له أن ٌمولها"عن ابن زٌد،  
 .(ٗ)حرؾ ردع وزجر، أي:ال نجٌبه إلى ما طلب وال نمبل منه"«: كبل» لال ابن كثٌر:" 
ولال عمر بن عبد هللا مولى ؼُْفَرة : إذا سمعت هللا ٌمول : } َكبل { فإنما ٌمول :  

 .(٘)كذب"
فً لبره ، فٌرى ممعده من النار. لال  -ٌعنً : الكافر  -هرٌرة لال : "إذا وضع عن أبً  

را. لال :  رت ما كنت ُمعَمَّ : فٌمول : رب ، ارجعون أتوب وأعمل صالحا. لال : فٌمال : لد عُّمِ
فٌضٌك علٌه لبره ، لال : فهو كالمنهوش ، ٌنام وٌفزع ، تهوي  إلٌه َهَواّم األرض وحٌاتها 

 .(ٙ)"وعماربها
[، أي:" وأمامهم ٓٓٔلوله تعالى:}َوِمْن َوَرابِِهْم َبْرَزٌخ إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن{ ]المإمنون :  

الذي ٌحول بٌنهم وبٌن الرجعة ٌلبثون  -هو عالم البرزخ  -حاجٌز ٌمنعهم عن الرجوع إِلى الدنٌا 
 .(2)فٌه إِلى ٌوم المٌامة"

 .(1)إلى ٌوم ٌحشرون بعد الموت"ٌعنً: ومن بعد الموت أجل  لال مماتل:" 
ٌمول: ومن أمامهم حاجز ٌحجز بٌنهم وبٌن الرجوع، ٌعنً: إلى ٌوم  لال الطبري:" 

 .(5)ٌبعثون من لبورهم، وذلن ٌوم المٌامة، والبرزخ والحاجز والمهلة متماربات فً المعنى"
 :(ٓٔ)أي: أمامهم ولّدامهم، لال الشاعر لال أبو عبٌدة:" 

 سمعى وطاعتى ... ولومى تمٌم والؽبلة ورابٌا أترجو بنو مروان
 .(ٔٔ)" وما بٌن كل شٌبٌن برزخ، وما بٌن الدنٌا واآلخرة برزخ

 .(ٕٔ)عن ابن عباس: "}ومن ورابهم برزخ إلى ٌوم ٌبعثون{، ٌمول: أجل إلى حٌن" 
ن وفً لوله : } َوِمْن َوَرابِِهْم بَْرَزٌخ {: تهدٌد لهإالء المحتضرٌن م لال ابن كثٌر:" 

[ ولال } َوِمْن َوَراِبِه ٓٔالظلمة بعذاب البرزخ ، كما لال : } ِمْن َوَرابِِهْم َجَهنَُّم { ]الجاثٌة : 
ٌَْوِم ٌُْبَعثُوَن { أي : ٌستمر به العذاب إلى ٌوم 2َٔعذَاٌب َؼِلٌظٌ { ]إبراهٌم :  [. ولوله : } إِلَى 

 .(ٗٔ)، أي : فً األرض" (ٖٔ)«فبل ٌزال معذبا فٌها»البعث ، كما جاء فً الحدٌث : 

                                                             

 .5/2ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5/2ٓٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٗٗ/٘تفسٌر اٌبن كثٌر: (٘)
 .5ٗٗ/٘تم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:رواه ابن ابً حا (ٙ)
 .5ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5/2ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
/ ٙ، "البحر المحٌط" ٕٖٖ/ ٖ"النكت والعٌون" ، 1/1ٖٔالبٌت لسوار بن المضرب انظر: تفسٌر الطبري:(ٓٔ)

/ 1، "لسان العرب" )ورى( ٖٕٙ/ ٔ"جمهرة اللؽة" ، 15ٕ، "الكامل" ص 2ٖ٘/ 2، "الدر المصون" ٗ٘ٔ
ٗ1ٕٖ. 

 .ٕٙ/ٕمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .5/2ٓٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه ، ولال : "حدٌث حسن 2ٔٓٔرواه الترمذي فً السنن برلم )(ٖٔ)

 .ؼرٌب"
 .5ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 ، فً اآلٌة، ألوال:«البرزخ»وفً معنى  
، (ٖ)، وبه لال الفراء(ٕ)، وابن زٌد(ٔ)أحدها : أنه حاجز بٌن الموت والبعث ، لاله مجاهد

 .(ٗ)والزجاج
 .(٘)لال ابن زٌد:" البرزخ ما بٌن الموت إلى البعث" 
 .(ٙ)البرزخ  فً اللؽة: الحاجز، وهو ههنا ما بٌن موت المٌت وبعثه" لال الزجاج:" 
ٌْنَُهَما بَْرَزًخا {  البرزخ: من ٌوم ٌموت إلى ٌوم ٌبعث. ولوله: لال الفراء:"  }َوَجعََل بَ

متماربان فً المعنى، وذلن أنن تمول: «: المهلة»و« الحاجز»[، ٌمول: حاجزا. وٖ٘]الفرلان : 
اورا، فتنوي بالحاجز المسافة البعٌدة، وتنوي األمر المانع، مثل الٌمٌن بٌنهما حاجز أن ٌتز

 .(2)والعداوة. فصار المانع فً المسافة كالمانع فً الحوادث، فولع علٌهما البرزخ"
 .(ٓٔ)، وأبو عبٌدة(5)والضحان ،(1)الثانً : حاجز بٌن الدنٌا واآلخرة . لاله لتادة

 .(ٔٔ)الدنٌا واآلخرة"لال الضحان:" البرزخ: ما بٌن  
 .(ٕٔ)لال لتادة:" أهل المبور فً البرزخ، وهو الحاجز بٌن الدنٌا واآلخرة" 

لال أبو صخر : "البرزخ : الممابر ، ال هم فً الدنٌا ، وال هم فً اآلخرة ، فهم ممٌمون 
 .(ٖٔ)إلى ٌوم ٌبعثون"

 .(ٗٔ)، لاله مجاهد أٌضا حجاب بٌن المٌت والرجوع إلى الدنٌاالثالث : 
 .(٘ٔ)الرابع : أنه بمٌة الدنٌا. لاله لتادة

 .(ٙٔ) أنه ما بعد الموت. لاله سعٌد الخامس:
ولال أبو ٌوسؾ: "خرجت مع أبً أمامة فً جنازة، فلما وضعت فً لحدها، لال أبو  

 .(2ٔ)أمامة: هذا برزخ إلى ٌوم ٌبعثون"
 .(1ٔ)السادس : أن البرزخ اإِلمهال لٌوم المٌامة ، حكاه ابن عٌسى

 .(5ٔ)السابع:: هو األجل ما بٌن النفختٌن وبٌنهما أربعون سنة ، لاله الكلبً
 .(ٕٓ)ولال السدي: "البرزخ: ما بٌن النفختٌن"

 .(ٕٔ)لال المرطبً:" وهذه األلوال متماربة. وكل حاجز بٌن شٌبٌن فهو: برزخ"

                                                             

 .5/2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5/2ٔٔتفسٌر الطبري:انظر:  (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٕ/ٗانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .5/2ٔٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٕ/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٙٔٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .5/2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙ/ٕانظر: مجاز المرآن: (ٓٔ)
 .5/2ٔٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٔٗ/ٔاخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕٔ)
 .5٘ٗ-5ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .5/2ٔٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٓٗ/ٕ(:ص512ٔأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (٘ٔ)
 .5/2ٓٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .5/2ٓٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕٔ، وتفسٌر المرطبً:2ٙ/ٗنمبل عن النكت والعٌون: (1ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕٔ، وتفسٌر المرطبً:2ٙ/ٗنمبل عن النكت والعٌون: (5ٔ)
 .ٙٔٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕٓ)
 .ٓ٘ٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
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ٌصر ولال رجل بحضرة الشعبً: "رحم هللا فبلنا فمد صار من أهل اآلخرة! فمال: لم 
 .(ٔ)"من أهل اآلخرة، ولكنه صار من أهل البرزخ، ولٌس من الدنٌا وال من اآلخرة

عن عابشة ، أنها لالت : "وٌل ألهل المعاصً من أهل المبور!! تدخل علٌهم فً لبورهم  
حٌة عند رأسه ، وحٌة عند رجلٌه ، ٌمرصانه حتى ٌلتمٌا فً وسطه ،  -أو : ُدهُم  -حٌات سود 

ٌَْوِم ٌُْبعَثُو{" فذلن العذاب فً  .(ٕ)البرزخ الذي لال هللا تعالى : } َوِمْن َوَرابِِهْم بَْرَزٌخ إِلَى 
 [:ٓٓٔ-5ٖفوابد اآلٌات:]

 مشروعٌة الدعاء والترؼٌب فٌه وإنه لذو جدوى للمإمن. -ٔ
 استحباب دفع السًء من المول أو الفعل بالصفح واإلعراض عن صاحبه. -ٕ
تعالى من وساوس الشٌاطٌن ومن حضورهم أمر العبد الهام حتى ال  مشروعٌة االستعاذة باهلل -ٖ

 ٌفسدوه علٌه بالخواطر السٌبة.
موعظة المإمن بحال من ٌتمنى العمل الصالح عند الموت فبل ٌُمكن منه فٌموت بندمه  -ٗ

 وحسرته وٌلمى جزاء تفرٌطه حرماناً وخسراناً فً الدار اآلخرة.
 المرآن

ٌْنَُهْم ٌَْوَمئٍِذ َواَل ٌَتََساَءلُوَن )}فَِإذَا نُِفَخ فًِ   [ٔٓٔ({ ]المإمنون : ٔٓٔالصُّوِر فاََل أَْنَساَب بَ
 التفسٌر:

، وبُِعَث الناس من لبورهم، فبل تَفاُخَر « المرن»فإذا كان ٌوم المٌامة، ونفخ الَملَن المكلَّؾ فً 
 أحًدا. باألنساب حٌنبذ كما كانوا ٌفتخرون بها فً الدنٌا، وال ٌسؤل أحد

وِر{ ]المإمنون :   [، أي:" فإذا كان ٌوم المٌامة، ونفخ ٔٓٔلوله تعالى:}فَإِذَا نُِفَخ فًِ الصُّ
 .(ٖ)، وبُِعَث الناس من لبورهم"« المرن»الَملَن المكلَّؾ فً 

جاء فً التفسٌر أنه لرن ٌنفخ فٌه فٌبعث الناس فً النفخة «: الصور» لال الزجاج:" 

}ثم نفخ فٌه أخرى فإذا هم لٌام ٌنظرون{. ولال أهل اللؽة كثٌر منهم: الثانٌة، لال عز وجل 
الصور جمع صورة، والذي جاء فً اللؽة جمع صورة صور، وكذلن جاء فً المرآن: 
}وصوركم فؤحسن صوركم{، ولم ٌمرأ أحد فؤحسن صوركم، ولو كان أٌضا جمع صورة لمال 

 تمول هذا صور إال على ضعؾ فهو على أٌضا: ثم نفخ فٌها أخرى، ألنن تمول: هذه صور، وال
 .(ٗ)ماجاء فً التفسٌر"

ٌْنَُهْم ٌَْوَمبٍِذ{ ]المإمنون :   [، أي:" فبل تَفاُخَر باألنساب ٔٓٔلوله تعالى:}فَبَل أَْنَساَب بَ
 .(٘)حٌنبذ كما كانوا ٌفتخرون بها فً الدنٌا"

 .(ٙ)ه ٌومبذ"ال نسبة بٌنهم عم وابن عم وأخ وابن أخ وؼٌر لال مماتل:"ٌعنً: 
 .(2)فذلن حٌن ٌنفخ فً الصور، فبل حً ٌبمى إال هللا" لال ابن عباس:" 
 .(1)لال ابن عباس: "ال ٌفتخرون باألنساب فً اآلخرة كما ٌفتخرون بها فً الدنٌا" 
أي : ال تنفع األنساب ٌومبذ ، وال ٌرثً والد لولده ، وال ٌلوي علٌه ،  لال ابن كثٌر:" 

ُرونَُهْم { ]المعارج :  [ أي : ال ٌسؤل ٔٔ،  ٓٔلال هللا تعالى:} َوال ٌَْسؤَُل َحِمٌٌم َحِمًٌما. ٌَُبصَّ
المرٌب لرٌبه وهو ٌبصره ، ولو كان علٌه من األوزار ما لد أثمل ظهره ، وهو كان أعز الناس 

فً الدنٌا ، ما التفت إلٌه وال حمل عنه وزن جناح بعوضة ، لال هللا تعالى : } ٌَْوَم  -كان  -ٌه عل

                                                             

 .ٓ٘ٔ/ٕٔنمبل عن تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .5ٗٗ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5/2ٕٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٔ٘ٔ/ٕٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر: (1)
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ِه َوأَبٌِِه. َوَصاِحبَتِِه َوبَنٌِِه. ِلُكّلِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم ٌَْوَمبٍِذ َشؤٌْن ٌُؽْ  نٌِِه { ]عبس : ٌَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخٌِه. َوأُّمِ
ٖٗ - ٖ2"](ٔ). 

ٌخبر تعالى عن هول ٌوم المٌامة، وما فً ذلن الٌوم، من المزعجات  ي:"لال السعد 
والمملمات، وأنه إذا نفخ فً الصور نفخة البعث، فحشر الناس أجمعون، لمٌمات ٌوم معلوم، أنه 

 .(ٕ)ٌصٌبهم من الهول ما ٌنسٌهم أنسابهم، التً هً ألوى األسباب، فؽٌر األنساب من باب أولى"
 .(ٕ)أولى"

رضً هللا عنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : فاطمة بَْضعَةٌ  -ابن َمْخَرَمة هو  -عن الِمْسَور 
منً ، ٌَْمبُِضنً ما ٌمبضها ، وٌَْبسُطنً ما ٌبسطها وإن األنساب تنمطع ٌوم المٌامة ؼٌر نسبً 

 .(ٖ)وسببً وصهري"
 لال: "فاطمة بضعة وهذا الحدٌث له أصل فً الصحٌحٌن عن المسور أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٗ)منً ، ٌرٌبنً ما رابها ، وٌإذٌنً ما آذاها"
عن حمزة بن أبً سعٌد الخدري ، عن أبٌه لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول على هذا 

ن رحمً المنبر : "ما بال رجال ٌمولون : إن رحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال تنفع لومه ؟ بلى ، وهللا إ
فرط لكم ، إذا جبتم" لال رجل : ٌا رسول هللا  -أٌها الناس  -موصولة فً الدنٌا واآلخرة ، وإنً 

، أنا فبلن بن فبلن، ولال أخوه : أنا فبلن ابن فبلن، فؤلول لهم : "أما النسب فمد عرفت ، ولكنكم 
 .(٘)أحدثتم بعدي وارتددتم المهمري"

وِر{ ]المإمنون : لوله وفً المراد بهذا النفخ فً    [، لوالن:ٔٓٔتعالى:}فَإِذَا نُِفَخ فًِ الصُّ
 .(2)، والسدي(ٙ)أحدهما: أنه عنً به النفخة األولى. لاله ابن عباس

عن سعٌد بن جبٌر، "أن رجبل أتى ابن عباس فمال: سمعت هللا ٌمول: }فبل أنساب بٌنهم  
بعض ٌتساءلون{ فمال: أما لوله:  ٌومبذ{ . .. اآلٌة، ولال فً آٌة أخرى: }وألبل بعضهم على

}فبل أنساب بٌنهم ٌومبذ وال ٌتساءلون{ فذلن فً النفخة األولى، فبل ٌبمى على األرض شًء }فبل 
أنساب بٌنهم ٌومبذ وال ٌتساءلون{، وأما لوله: }وألبل بعضهم على بعض ٌتساءلون{ فإنهم لما 

 .(1)دخلوا الجنة ألبل بعضهم على بعض ٌتساءلون"
 .(5)عنً بذلن النفخة الثانٌة. وهذا لول ابن مسعودأنه  الثانً:

عن زادان، لال: "أتٌت ابن مسعود، ولد اجتمع الناس إلٌه فً داره، فلم ألدر على  
مجلس، فملت: ٌا أبا عبد الرحمن، من أجل أنً رجل من العجم تحمرنً؟ لال: ادن! لال: فدنوت، 

عبد أو األمة ٌوم المٌامة على رءوس األولٌن فلم ٌكن بٌنً وبٌنه جلٌس، فمال: ٌإخذ بٌد ال
واآلخرٌن، لال: وٌنادي مناد: أال إن هذا فبلن ابن فبلن، فمن كان له حك لبله فلٌؤت إلى حمه، 
لال: فتفرح المرأة ٌومبذ أن ٌكون لها حك على ابنها، أو على أبٌها، أو على أخٌها، أو على 

 .(ٓٔ){"زوجها }فبل أنساب بٌنهم ٌومبذ وال ٌتساءلون
 .(ٔٔ)[، أي:" وال ٌسؤل أحد أحًدا"ٔٓٔلوله تعالى:}َواَل ٌَتََساَءلُوَن{ ]المإمنون :  
 .(ٕٔ)ٌمول: وال ٌسؤل حمٌم حمٌما" لال مماتل:" 

                                                             

 .5٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .55٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .(ٖٕٖ/ٗالمسند )(ٖ)
 .(5ٕٗٗ( وصحٌح مسلم برلم )2ٖٔٗبرلم ) صحٌح البخاري(ٗ)
 .(1ٔ/ٖالمسند )(٘)
 .5/2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5/2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5/2ٔٔاخرجه الطبري: (1)
 .5/2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5/2ٕٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٙٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
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}وال ٌتساءلون{ علٌها أن ٌحمل بعضهم عن بعض كما كانوا ٌتساءلون فً  لال ٌحٌى:" 
 .(ٔ)الدنٌا بؤنسابهم. كمول الرجل أسؤلن باهلل وبالرحم"

ال ٌسؤل أحد أحدا عن حاله، الشتؽاله بنفسه، فبل ٌدري هل ٌنجو نجاة ال  لال السعدي:" 
 .(ٕ)شماوة بعدها؟ أو ٌشمى شماوة ال سعادة بعدها؟"

عباس: " وال ٌتساءلون فٌها كما ٌتساءلون فً الدنٌا، من أي لبٌلة أنت وال من لال ابن  
 .(ٖ)أي نسب، وال ٌتعارفون لهول ما أذهلهم"

لال الزمخشري:" ونفى األنساب: ٌحتمل أن التماطع ٌمع بٌنهم حٌث ٌتفرلون معالبٌن  
ساب وتبطل، وأنه ال ٌعتد ومثابٌن، وال ٌكون التواصل بٌنهم والتؤلؾ إال باألعمال، فتلؽوا األن

باألنساب لزوال التعاطؾ والتراحم بٌن األلارب، إذ ٌفر المرء من أخٌه وأمه وأبٌه وصاحبته 
 .(ٗ)وبنٌه"

لال ابن مسعود : إذا كان ٌوم المٌامة جمع هللا األولٌن واآلخرٌن ثم نادى مناد : أال من  
ن ٌكون له الحك على والده أو ولده أو كان له مظلمة فلٌجا فلٌؤخذ حمه : لال : فٌفرح المرء أ

ٌْنَُهْم  زوجته وإن كان صؽٌرا; ومصداق ذلن فً كتاب هللا : } فَإِذَا نُِفَخ فًِ الصُّوِر فَبل أَْنَساَب بَ
 .(٘)ٌَْوَمبٍِذ َوال ٌَتََساَءلُوَن {"

ٌإخذ العبد أو األمة ٌوم المٌامة، فٌنصب على  وفً رواٌة عن ابن مسعود، لال:"
ألولٌن واآلخرٌن، ثم ٌنادي مناد، ثم ذكر نحوه، وزاد فٌه: فٌمول الرب تبارن وتعالى رءوس ا

للعبد: أعط هإالء حمولهم، فٌمول: أي رب، فنٌت الدنٌا، فمن أٌن أعطٌهم؟ فٌمول للمبلبكة: خذوا 
من أعماله الصالحة وأعطوا لكل إنسان بمدر طلبته، فإن كان له فضل مثمال حبة من خردل 

 له حتى ٌدخله بها الجنة، ثم تبل ابن مسعود }إن هللا ال ٌظلم مثمال ذرة وإن تن حسنة ضاعفها هللا
ٌضاعفها وٌإت من لدنه أجرا عظٌما{ وإن كان عبدا شمٌا، لالت المبلبكة: ربنا، فنٌت حسناته 

وبمً طالبون كثٌر، فٌمول: خذوا من أعمالهم السٌبة فؤضٌفوها إلى سٌباته، وصكوا له صكا إلى 
 .(ٙ)لنار"ا

لٌس شًء أبؽض إلى اإلنسان ٌوم المٌامة من أن ٌرى من ٌعافه، مخافة أن  لال لتادة:" 
ٌذوب له علٌه شًء، ثم لرأ :}ٌوم ٌفر المرء من أخٌه وأمه وأبٌه وصاحبته وبنٌه لكل امرئ 

 .(2)منهم ٌومبذ شؤن ٌؽنٌه{"
إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، عن أنس بن مالن، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " 

 .(1)نادى مناد من أهل العرش: ٌا أهل التظالم تداركوا مظالمكم، وادخلوا الجنة"
لال الزمخشري:" فإن للت: لد نالض هذا ونحو لوله :}وال ٌسبل حمٌم حمٌما{، لوله:  

 }وألبل بعضهم على بعض ٌتساءلون{، ولوله: }ٌتعارفون بٌنهم{، فكٌؾ التوفٌك بٌنهما؟ 
 للت: فٌه جوابان: 

أحدهما: أن ٌوم المٌامة ممداره خمسون ألؾ سنة، ففٌه أزمنة وأحوال مختلفة ٌتساءلون 
 بعضها ال ٌفطنون لذلن لشدة الهول والفزع.  ارفون فً بعضها، وفًوٌتع

 .(5)والثانً: أن التناكر ٌكون عند النفخة األولى، فإذا كانت الثانٌة لاموا فتعارفوا وتساءلوا"

                                                             

 .ٙٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .55٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر: (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .5٘ٗ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5/2ٕٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5/2ٖٔاخرجه الطبري: (2)
 .5/2ٖٔاخرجه الطبري: (1)
 .ٕ٘ٓ-ٖٕٓ/ٖالكشاؾ: (5)
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آخر: }ولفوهم إنهم مسبولون{، ولال فً موضع آخر  -لال الزجاج:" ولال فً موضع  
، فٌمول المابل: كٌؾ جاء}وال ٌتساءلون{، وجاء }وألبل }وألبل بعضهم على بعض ٌتساءلون{

بعضهم على بعض ٌتساءلون{. فإن ٌوم المٌامة ممداره خمسون ألؾ سنة، ففٌه أزمنة وأحوال. 
وإنما لٌل ٌومبذ كما تمول: نحن الٌوم بفعل كذا وكذا، ولٌس ترٌد به فً ٌومن إنما ترٌد نحن فً 

لزمان. وأما }فٌومبذ ال ٌسؤل عن ذنبه إنس وال جان{. فبل تمع للمطعة من ا« فٌوم»هذا الزمان، 
ٌسؤل عن ذنبه لٌستفهم، لد علم هللا عز وجل ما سلؾ منهم. وأما لوله: }ولفوهم إنهم مسبولون{، 

( بؤي ذنب لتلت 1فٌسؤلون سإال توبٌخ ال سإال استفهام كما لال: }وإذا الموءودة سبلت )
بٌخ من لتلها. وكذلن لوله: }أأنت للت للناس اتخذونً وأمً [. وإنما تسؤل لتو5-1({]التكوٌر:5)

لد علم ما كان،  -عز وجل  -إلهٌن من دون هللا{. فما ٌسؤل عنه ٌوم المٌامة تمرٌر وتوبٌخ، وهللا 
 .(ٔ)وأحصى كبٌر ذلن وصؽٌره"

 .(ٕ)، بإدؼام التاء فً السٌن«وال ٌساءلون»عن ابن مسعود:  
 

 المرآن
 [ٕٓٔ({ ]المإمنون : َٕٓٔمَواِزٌنُهُ فَؤُولَئَِن هُُم اْلُمْفِلُحوَن )}فََمْن ثَمُلَْت 

 التفسٌر:
 فمن كثرت حسناته وثَمُلَْت بها موازٌن أعماله عند الحساب، فؤولبن هم الفابزون بالجنة.

[، أي:" فمن كثرت حسناته وثَمَُلْت ٕٓٔلوله تعالى:}فََمْن ثَمَُلْت َمَواِزٌنُهُ{ ]المإمنون :  
 .(ٖ)موازٌن أعماله عند الحساب" بها

 .(ٗ)بالعمل الصالح، ٌعنً: المإمنٌن" لال مماتل:" 
 .(٘)السعداء، وهم أهل الجنة" لال ٌحٌى:" 

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: }فمن ثملت موازٌنه{ موازٌن حسناته، وخفت موازٌن  
 .(ٙ)سٌباته"

[، أي:" فؤولبن هم الفابزون ٕٓٔ]المإمنون : لوله تعالى:}فَؤُوَلبَِن هُُم اْلُمْفِلُحوَن{  
 .(2)بالجنة"

 .(1)ٌعنى: الفابزٌن" لال مماتل:" 
 .(5)لال الطبري:" ٌعنً: الخالدون فً جنات النعٌم" 
 .(ٓٔ)أي : الذٌن فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة" لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

({ ]المإمنون : ٖٓٔالَِّذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فًِ َجَهنََّم َخاِلُدوَن )}َوَمْن َخفَّْت َمَواِزٌنُهُ فَؤُولَئَِن 
ٖٔٓ] 

 التفسٌر:

                                                             

 .ٖٕ-ٕٕ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٙٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .5/2ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5/2ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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ومن لَلَّْت حسناته فً المٌزان، ورجحت سٌباته، وأعظمها الشرن، فؤولبن هم الذٌن خابوا 
 وخسروا أنفسهم، فً نار جهنم خالدون.

[، أي:" ومن لَلَّْت حسناته فً ٖٓٔ]المإمنون : لوله تعالى:}َوَمْن َخفَّْت َمَواِزٌنُهُ{  
 .(ٔ)المٌزان، ورجحت سٌباته، وأعظمها الشرن"

 .(ٕ)لال الطبري:" ٌمول: ومن خفت موازٌن حسناته فرجحت بها موازٌن سٌباته" 
 .(ٖ)ٌعنى: الكفار" لال مماتل:" 
 .(ٗ)أي : ثملت سٌباته على حسناته" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" فؤولبن هم الذٌن ٖٓٔلَبَِن الَِّذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم{ ]المإمنون : لوله تعالى:}فَؤُو 

 .(٘)خابوا وخسروا أنفسهم"
 .(ٙ)ٌعنى: ؼبنوا أنفسهم" لال مماتل:" 
 .(2)لال الطبري:" ٌمول: ؼبنوا أنفسهم حظوظها من رحمة هللا" 
 .(1)أي : خابوا وهلكوا ، وباإوا بالصفمة الخاسرة " لال ابن كثٌر:" 
عن أنس بن مالن ٌرفعه لال : "إن هلل ملكا موكبل بالمٌزان ، فٌإتى بابن آدم ، فٌولؾ  

بٌن كفتً المٌزان ، فإن ثمل مٌزانه نادى ملن بصوت ٌسمع الخبلبك : سعد فبلن سعادة ال ٌشمى 
ت ٌسمع الخبلبك : شمً فبلن شماوة ال ٌسعد بعدها بعدها أبدا ، وإن خؾ مٌزانه نادى ملن بصو

 .(5)أبًدا"
 .(ٓٔ)[، أي:" فً نار جهنم خالدون"ٖٓٔلوله تعالى:}فًِ َجَهنََّم َخاِلُدوَن{ ]المإمنون :  
 .(ٔٔ)لال الطبري:" ٌمول: هم فً نار جهنم" 
 .(ٕٔ)ال ٌموتون" لال مماتل:" 
 .(ٖٔ) ٌظعنون"أي : ماكثون ، دابمون ممٌمون ال لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
 [ٗٓٔ({ ]المإمنون : ٗٓٔ}تَْلفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوهُْم فٌَِها َكاِلُحوَن )

 التفسٌر:
 تَْحرُق النار وجوههم، وهم فٌها عابسون تَمَلََّصْت شفاههم، وبرزت أسنانهم.

 .(ٗٔ)تَْحرُق النار وجوههم"[، أي:" ٗٓٔلوله تعالى:}تَْلفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر{ ]المإمنون :  
 .(٘ٔ)ٌسفع وجوههم لهب النار فتحرلها" لال الطبري:ٌمول:" 

                                                             

 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5/2ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5/2ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
( 51ٓٗورواه أبو نعٌم فً الحلٌة كما فً تخرٌج اإلحٌاء )، 52ٗ/٘رواه البزاز كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (5)

 ولال : "تفرد به داود بن المحبر".
 .إسناده ضعٌؾ ، فإن داود بن الُمَحبَّر مترون" لال ابن كثٌر:"

 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5/2ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٙٔ/ٖلٌمان:تفسٌر مماتل بن س (ٕٔ)
 .52ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .2ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٔ)أعظم تؤثٌرا"« اللفح»ٌلفح وٌنفح: فً معنى واحد، إال أن لال الزجاج:" 
اللفح أكبر من النفح، ومعناه: ٌصٌب وجوههم حر النار، ولٌل: تحرق  لال السمعانً:" 

 .(ٕ)وجوههم النار وتنضجها"
تلفح: أبلػ بؤسا، ٌمال: لفحته النار والسموم بحرها أحرلته. ولفحته  لال المرطبً:" 

 .(ٖ)بالسٌؾ لفحة إذا ضربته به ضربة خفٌفة"
عن أبً الدرداء ، رضً هللا عنه ، لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً لول هللا تعالى : } تَْلفَُح  

 .(ٗ)«"تلفحهم لفحة ، فتسٌل لحومهم على أعمابهم»ُوُجوَهُهُم النَّاُر { لال : 
 .(٘)عن ابن عباس، لوله: "}وهم فٌها كالحون{، ٌمول: عابسون" 
عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "إن جهنم لما سٌك إلٌها أهلها ٌلماهم  لهبها ، ثم تلفحهم  

 .(ٙ)لفحة ، فلم ٌبك لحم إال سمط على العرلوب"
سعٌد الُخْدري ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:}َوهُْم فٌَِها َكاِلُحوَن{، لال : "تَْشوٌه النار  عن أبً 

ته"  .(2)فَتَمَلَُّص شفته العلٌا حتى تبلػ َوَسَط رأسه ، وتسترخً شفته السفلى حتى تَْضرب سُرَّ
ٌها عابسون تَمَلََّصْت [، أي:" وهم فٗٓٔلوله تعالى:}َوهُْم فٌَِها َكاِلُحوَن{ ]المإمنون :  

 .(1)شفاههم، وبرزت أسنانهم"
وهم فٌها متملصو الشفاه عن األسنان; من إحراق النار وجوههم  :ٌمول:" لال الطبري:" 

 :(5)أن تتملص الشفتان عن األسنان، حتى تبدو األسنان، كما لال األعشى«: الكلوح»، و
 .(ٓٔ)كلح"وله الممدم ال مثل له ... ساعة الشدق عن الناب 

عابسٌن شفته العلٌا لالصة ال تؽطى أنٌابه، وشفته السفلى تضرب بطنه  لال مماتل:" 
وثناٌاه خارجة من فٌه بٌن شفتٌه أربعون ذراعا بذراع الرجل الطوٌل من الخلك األول كل ناب 

 .(ٔٔ)له مثل أحد"

س الؽنم الكالح: الذي لد تشمرت شفته عن أسنانه، نحو ما ترى من رإو لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)إذا مستها النار فبرزت األسنان وتشمرت الشفاه"

لال الزمخشري:" الكلوح: أن تتملص الشفتان وتتشمرا عن األسنان، كما ترى الرءوس  
 .(ٖٔ)المشوٌة"

                                                             

 . ٖٕ/ٗمعانً المرآن:(ٔ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 ورواه الضٌاء الممدسً فً صفة النار كما فً الدر، 52ٗ/٘رواه ابن مردوٌه كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)

 .( من حدٌث أبً الدرداء رضً هللا عنه2ٔٔ/ٙالمنثور )
 .2ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
( ولال : "لم ٌروه ٖٖٙ/ٗورواه أبو نعٌم فً الحلٌة )، 52ٗ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)

نة وابن فضٌل وجرٌر مرفوعا متصبل عن أبً سنان عن عبد هللا إال دمحم بن سلٌمان األصبهانً ، ورواه ابن عٌٌ
 .عن أبً سنان فؤولفه ابن فضٌل على أبً هرٌرة"

 ".حسن ؼرٌب . لال الترمذي:"(2ٖٙٔ( وسنن الترمذي برلم )11/ٖالمسند )(2)
 .1ٖٗالتفسٌر المٌسر: (1)
بشرح الدكتور دمحم حسٌن، طبع الماهرة( . والرماٌة فٌه  ٕٔٗالبٌت ألعشى بنً لٌس بن ثعلبة )دٌوانه ص (5)

الحرب " إذا " فً موضع " ال مثل له ". والممدم بضم المٌم مصدر بمعنى اإللدام. وكلح = الشدق: كشر فً 
 عن األنٌاب فً عبوس.

ٌمدح إٌاس بن لبٌصة الطابً، بؤن من صفاته اإللدام فً الحرب حٌن تكره األبطال النزال، وتكشر أشدالهم عن 
لى أن معنى الكلوح تملص الشفتٌن عن األسنان حتى تبدو أنٌابهم، كرها للحرب، واستشهد به المإلؾ هنا ع

 .األسنان
 .2ٗ-5/2ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 . ٖٕ/ٗمعانً المرآن:(ٕٔ)
 .ٕٗٓ/ٖالكشاؾ: (ٖٔ)
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عن عبد هللا، لوله: "}وهم فٌها كالحون{، لال: ألم تر إلى الرأس المشٌط لد بدت أسنانه، 
 .(ٔ)وللصت شفتاه"

 .(ٕ)د:" ألم تر إلى الؽنم إذا مست النار وجوهها كٌؾ هً؟"لال ابن زٌ
وعن مالن بن دٌنار: "كان سبب توبة عتبة الؽبلم أنه مر فً السوق برأس أخرج من 

 .(ٗ)كؤنه ٌذكر هذه اآلٌة" . لال السمعانً:"(ٖ)التنور فؽشى علٌه ثبلثة أٌام ولٌالٌهن"
مسٌرة سبع لٌال، ضرسه مثل أحد، شفاههم عن أبً هرٌرة لال: "ٌعظم الكافر فً النار  

عند صدرهم، سود، زرق، حبن، مفتوحون، ٌتهافتون فً النار، وٌمول: هل امتؤلت؟ وتمول: هل 
 .(٘)من مزٌد؟ حتى ٌضع الرحمن لدمه فٌها فتمول: رب لط لط"

 
 المرآن

بُوَن ) ٌْكُْم فَكُْنتُْم بَِها تَُكذِّ  [٘ٓٔ({ ]المإمنون : ٘ٓٔ}أَلَْم تَكُْن آٌَاتًِ تُتْلَى َعلَ
 التفسٌر:

 ٌمال لهم: ألم تكن آٌات المرآن تتلى علٌكم فً الدنٌا، فكنتم بها تكذبون؟
ٌْكُْم{ ]المإمنون :   ٌَاتًِ تُتَْلى َعلَ [، أي:" ٌمال لهم: ألم تكن آٌات ٘ٓٔلوله تعالى:}أَلَْم تَكُْن آ

 .(ٙ)المرآن تتلى علٌكم فً الدنٌا"
 .(2)آٌات المرآن تتلى علٌكم فً الدنٌا"لال الطبري:" ٌعنً:  
 .(1)ٌمول لهم ذلن فً النار" لال ٌحٌى:" 
وٌمال لكفار مكة: ألم ٌكن المرآن ٌمرأ علٌكم فً أمر هذا الٌوم وما هو كابن  لال مماتل:" 

 .(5)فٌكم"
بُوَن{ ]المإمنون :   بها مع [، أي:" فكنتم ال تصّدلون ٘ٓٔلوله تعالى:}فَكُْنتُْم بَِها تَُكذِّ

 .(ٓٔ)وضوحها"
 .(ٔٔ)أي: تجحدون وتنكرون" لال السمعانً:" 
لال الطبري:" لالوا: ربنا ؼلبت علٌنا ما سبك لنا فً سابك علمن وخط لنا فً أم  
 .(ٕٔ)الكتاب"
}فكنتم بها تكذبون{ ظلما منكم وعنادا، وهً آٌات بٌنات، داالت على  لال السعدي:" 

 .(ٖٔ)ل"الحك والباطل، مبٌنات للمحك والمبط
هذا تمرٌع من هللا تعالى ألهل النار ، وتوبٌخ لهم على ما ارتكبوا من  لال ابن كثٌر:" 

ٌْكُْم  الكفر والمآثم والمحارم والعظابم ، التً أوبمتهم فً ذلن ، فمال : } أَلَْم تَكُْن آٌَاِتً تُتْلَى َعلَ
بُوَن { أي : لد أرسلت إلٌكم الرسل ، و أنزلت الكتب ، وأزلت شُبَهكم ، ولم ٌبك لكم فَكُْنتُْم بَِها تَُكذِّ

سُِل { ]النساء :  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ [ ، ولال ٘ٙٔحجة تدلون بها كما لال : } ِلببَل ٌَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ
بٌَِن َحتَّى نَْبَعَث َرسُوال { ]اإلسراء :  ًَ ٘ٔ: } َوَما كُنَّا ُمعَذِّ فٌَِها فَْوٌج َسؤَلَُهْم [ ، ولال : } كُلََّما أُْلِم

                                                             

 .2ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٗٓ/ٖحكاه  الزمخشري فً الكشاؾ: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2ٔٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٙٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .5/2٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٓٙ٘تفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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ءٍ  ًْ ُ ِمْن َش  إِْن أَْنتُْم إِال ِفً َخَزنَتَُها أَلَْم ٌَؤْتِكُْم نَِذٌٌر. لَالُوا بَلَى لَْد َجاَءَنا نَِذٌٌر فََكذَّْبنَا َولُْلنَا َما نزَل َّللاَّ
اِب السَِّعٌِر. فَاْعتََرفُوا بِذَْنبِِهْم فَسُْحمًا َضبلٍل َكبٌٍِر. َولَالُوا َلْو كُنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعِمُل َما كُنَّا فًِ أَْصحَ 

ِعٌِر { ]الملن :   .(ٔ)["ٔٔ - 1ألْصَحاِب السَّ
 

 المرآن
ٌْنَا ِشْمَوتُنَا َوكُنَّا لَْوًما َضالٌَِّن )  [ٙٓٔ({ ]المإمنون : ٙٓٔ}لَالُوا َربَّنَا َؼلَبَْت َعلَ

 التفسٌر:
المٌامة: ربنا ؼلبت علٌنا لذاتنا وأهواإنا الممدَّرة علٌنا فً لما بلَّؽتهم الرسل وأنذرتهم لالوا ٌوم 

 سابك علمن، وكنا فً فعلنا ضالٌن عن الهدى.
ٌْنَا ِشْمَوتَُنا{ ]المإمنون :   [، أي:" ربنا ؼلبت علٌنا ٙٓٔلوله تعالى:}لَالُوا َربَّنَا َؼلََبْت َعلَ

 .(ٕ)لذاتنا وأهواإنا الممدَّرة علٌنا فً سابك علمن"
الطبري:" لالوا: ربنا ؼلبت علٌنا ما سبك لنا فً سابك علمن وخط لنا فً أم  لال 
 .(ٖ)الكتاب"
المراد منه: إنما أدخلنا النار بما ؼلب علٌنا من حكمن ولضابن  لال السمعانً:" 
 .(ٗ)بشماوتنا"
 .(٘)أي : لد لامت علٌنا الحجة ، ولكن كنا أشمى من أن ننماد لها ونتبعها" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)ونتبعها"
فحٌنبذ ألروا بظلمهم، حٌث ال ٌنفع اإللرار }لالوا ربنا ؼلبت علٌنا  لال السعدي:" 

شموتنا{ أي: ؼلبت علٌنا الشماوة الناشبة عن الظلم واإلعراض عن الحك، واإللبال على ما 
 .(ٙ)ٌضر، وترن ما ٌنفع"

 .(2)عن مجاهد، لوله: "}ؼلبت علٌنا شموتنا{، لال: التً كتبت علٌنا" 
 .(1)الشمً من شمً فً بطن أمه، والسعٌد من وعظ بؽٌره" بن مسعود:"لال ا 
 .(5)لال الزمخشري:" الشماوة: سوء العالبة التً علم هللا أنهم ٌستحمونها بسوء أعمالهم" 
 .(ٓٔ)، بفتح الشٌن وكسرها«شماوتنا»و« شموتنا»ولرئ:  
ي:" وكنا فً فعلنا ضالٌن عن [، أٙٓٔلوله تعالى:}َوُكنَّا لَْوًما َضالٌَِّن{ ]المإمنون :  
 .(ٔٔ)الهدى"

 .(ٕٔ)ٌمول: كنا لوما ضللنا عن سبٌل الرشاد، ولصد الحك" لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)أي : فََضلَْلَنا عنها ولم نُْرَزْلَها " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)ألروا بذلن" لال الزجاج:" 

                                                             

 .55ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5/2٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .55ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٓٙ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .5/2٘ٔاخرجه الطبري: (2)
 .2ٔٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .ٕٗٓ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٕٗٓ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5/22ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .55ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 . ٖٕ/ٗمعانً المرآن:(ٗٔ)
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أي: فعلنا فً الدنٌا فعل التابه، الضال السفٌه، كما لالوا فً اآلٌة األخرى:  لال السعدي:" 
 .(ٔ)["ٓٔ}َولَالُوا َلْو كُنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعِمُل َما ُكنَّا فًِ أَْصَحاِب السَِّعٌِر{ ]الملن : 

لال ابن جرٌج: "بلؽنا أن أهل النار نادوا خزنة جهنم: أن }ادعوا ربكم ٌخفؾ عنا ٌوما  
من العذاب{ فلم ٌجٌبوهم ما شاء هللا فلما أجابوهم بعد حٌن لالوا: }فادعوا وما دعاء الكافرٌن إال 
فً ضبلل{، لال: ثم نادوا مالكا }ٌامالن لٌمض علٌنا ربن{ فسكت عنهم مالن خازن جهنم، 

علٌنا أربعٌن سنة ثم أجابهم فمال: }إنكم ماكثون{ ثم نادى األشمٌاء ربهم، فمالوا: }ربنا ؼلبت 
شموتنا وكنا لوما ضالٌن ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون{، فسكت عنهم مثل ممدار 

 .(ٕ)"{الدنٌا، ثم أجابهم بعد ذلن تبارن وتعالى :}اخسبوا فٌها وال تكلمون
عن أبً بكر بن عبد هللا، لال: "ٌنادي أهل النار أهل الجنة فبل ٌجٌبونهم ما شاء هللا، ثم  

هم، ولد لطع الرحم والرحمة، فٌمول أهل الجنة: ٌا أهل النار، علٌكم ؼضب هللا، ٌا ٌمال: أجٌبو
أهل النار، علٌكم لعنة هللا، ٌا أهل النار، ال لبٌكم وال سعدٌكم، ماذا تمولون؟ فٌمولون: ألم نن فً 

ماء أو الدنٌا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشٌرتكم، فٌمولون: بلى، فٌمولون: }أفٌضوا علٌنا من ال
 .(ٖ)مما رزلكم هللا لالوا إن هللا حرمهما على الكافرٌن{"

لال دمحم بن كعب: بلؽنً، أو ذكر لً، أن أهل النار استؽاثوا بالخزنة، ادعوا ربكم ٌخفؾ  
عنا ٌوما من العذاب، فردوا علٌهم ما لال هللا، فلما أٌسوا نادوا: ٌا مالن، وهو علٌهم، وله مجلس 
 فً وسطها، وجسور تمر علٌها مبلبكة العذاب، فهو ٌرى ألصاها كما ٌرى أدناها، فمالوا: ٌا

مالن، لٌمض علٌنا ربن، سؤلوا الموت، فمكث ال ٌجٌبهم ثمانٌن ألؾ سنة من سنً اآلخرة، أو 
كما لال، ثم انحط إلٌهم، فمال: }إنكم ماكثون{ فلما سمعوا ذلن لالوا: فاصبروا، فلعل الصبر 
ٌنفعنا، كما صبر أهل الدنٌا على طاعة هللا، لال: فصبروا، فطال صبرهم، فنادوا )سواء علٌنا 
أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محٌص{، أي: منجى. فمام إبلٌس عند ذلن فخطبهم، فمال: }إن هللا 

وعدكم وعد الحك ووعدتكم فؤخلفتكم وما كان لً علٌكم من سلطان فلما سمعوا ممالته، ممتوا 
بنا أنفسهم، لال: فنودوا }لممت هللا أكبر من ممتكم أنفسكم إذ تدعون إلى اإلٌمان فتكفرون لالوا ر

أمتنا{ اآلٌة، لال: فٌجٌبهم هللا }ذلكم بؤنه إذا دعً هللا وحده كفرتم وإن ٌشرن به تإمنوا فالحكم هلل 
العلً الكبٌر{، لال: فٌمولون: ما أٌسنا بعد; لال: ثم دعوا مرة أخرى، فٌمولون: }ربنا أبصرنا 

: }ولو شبنا آلتٌنا كل وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مولنون{، لال: فٌمول الرب تبارن وتعالى
نفس هداها{، ٌمول الرب: لو شبت لهدٌت الناس جمٌعا، فلم ٌختلؾ منهم أحد }ولكن حك المول 
منً ألمؤلن جهنم من الجنة والناس أجمعٌن فذولوا بما نسٌتم لماء ٌومكم هذا{، ٌمول: بما تركتم 

لخلد بما كنتم تعملون{، لال: أن تعملوا لٌومكم هذا }إنا نسٌناكم{، أي: تركناكم }وذولوا عذاب ا
فٌمولون: ما أٌسنا بعد، لال: فٌدعون مرة أخرى: }ربنا أخرنا إلى أجل لرٌب نجب دعوتن ونتبع 
الرسل{، لال: فٌمال لهم: }أولم تكونوا ألسمتم من لبل ما لكم من زوال وسكنتم فً مساكن الذٌن 

لالوا مرة أخرى: }ربنا أخرجنا نعمل  ظلموا أنفسهم{ ... اآلٌة، لال: فٌمولون: ما أٌسنا بعد ثم
النذٌر{  صالحا ؼٌر الذي كنا نعمل{، لال: فٌمول: }أولم نعمركم ما ٌتذكر فٌه من تذكر وجاءكم

إلى: }نصٌر{، ثم مكث عنهم ما شاء هللا، ثم ناداهم: }ألم تكن آٌاتً تتلى علٌكم فكنتم بها 
ا عند ذلن: }ربنا ؼلبت علٌنا شموتنا{، أي: تكذبون{، فلما سمعوا ذلن لالوا: اآلن ٌرحمنا، فمالو

الكتاب الذي كتب علٌنا }وكنا لوما ضالٌن ربنا أخرجنا منها{ اآلٌة، فمال عند ذلن: }اخسبوا فٌها 
وال تكلمون{، لال: فبل ٌتكلمون فٌها أبدا، فانمطع عند ذلن الدعاء والرجاء منهم. وألبل بعضهم 

عبد هللا بن المبارن فً حدٌثه: فحدثنً األزهر بن أبً ٌنبح فً وجه بعض، فؤطبمت علٌهم. لال 
 .(ٗ)األزهر أنه لال: فذلن لوله: }هذا ٌوم ال ٌنطمون وال ٌإذن لهم فٌعتذرون{"

                                                             

 .ٓٙ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .5/2٘ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٙ-5/2٘ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .22-5/2ٙٔأخرجه الطبري: (ٗ)
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عن أبً بكر بن عبد هللا، أنه لال: "فوالذي أنزل المرآن على دمحم، والتوراة على موسى،  
إال الشهٌك والزعٌك فً الخلد أبدا، لٌس له واإلنجٌل على عٌسى، ما تكلم أهل النار كلمة بعدها 

 .(ٔ)نفاد"
عن أبً معشر، لال: "كنا فً جنازة ومعنا أبو جعفر المارئ، فجلسنا، فتنحى أبو جعفر،  

 .(ٕ)فبكى، فمٌل له: ما ٌبكٌن ٌا أبا جعفر؟ لال: أخبرنً زٌد بن أسلم أن أهل النار ال ٌتنفسون"
 

 المرآن
 [6ٓٔ({ ]المإمنون : 6ِٓٔمْنَها فَِإْن عُْدنَا فَِإنَّا َظاِلُموَن )}َربَّنَا أَْخِرْجنَا 

 التفسٌر:
 ربنا أخرجنا من النار، وأعدنا إلى الدنٌا، فإن رجعنا إلى الضبلل فإنا ظالمون نستحك العموبة.

نا [، أي:" ربنا أخرجنا من النار وأعد2ٓٔلوله تعالى:}َربَّنَا أَْخِرْجَنا ِمْنَها{ ]المإمنون :  
 .(ٖ)إلى الدنٌا"
ٌمول تعالى ذكره، مخبرا عن لٌل الذٌن خفت موازٌن صالح أعمالهم ٌوم  لال الطبري:" 

 .(ٗ)المٌامة فً جهنم: ربنا أخرجنا من النار"
نا إلى الدار الدنٌا" لال ابن كثٌر:"   .(٘)أي : ُردَّ
، أي:" فإِن رجعنا إلى الكفر [2ٓٔلوله تعالى:}فَإِْن عُْدنَا فَإِنَّا َظاِلُموَن{ ]المإمنون :  

 .(ٙ)والمعاصً بعد ذلن نكون لد تجاوزنا الحدَّ فً الظلم العدوان"
 .(2)فإن عدنا لما تكره منا من عمل، فإنا ظالمون" لال الطبري:" 
فإن عدنا إلى ما سلؾ منا ، فنحن ظالمون مستحمون للعموبة ، كما لالوا  لال ابن كثٌر:" 

ُ َوْحَدهُ َكَفْرتُمْ  ًَ َّللاَّ  َوإِْن ٌُْشَرْن بِِه : } فَاْعتََرْفنَا بِذُنُوبَِنا فََهْل إِلَى ُخُروجٍ ِمْن َسبٌٍِل. ذَِلكُْم ِبؤَنَّهُ إِذَا ُدِع

 ِ ًّ ِ اْلعَِل [ أي : ال سبٌل إلى الخروج ; ألنكم كنتم ٕٔ،  ٔٔاْلَكبٌِِر { ]ؼافر :  تُْإِمنُوا فَاْلُحْكُم ّلِِلَّ
 .(1)تشركون باهلل إذا وحده المإمنون"

وهم كاذبون فً وعدهم هذا، فإنهم كما لال تعالى: }ولو ردوا لعادوا لما  لال السعدي:" 
ذكر فٌه من نهوا عنه{ ولم ٌبك هللا لهم حجة، بل لطع أعذارهم، وعمرهم فً الدنٌا، ما ٌت

 .(5)المتذكر، وٌرتدع فٌه المجرم"
 .(ٓٔ)ألروا أوالً باإِلجرام ثم تدرجوا من اإِللرار إلى الرؼبة والتضرع" لال الصابونً:" 

 [:2ٓٔ-ٔٓٔفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء من خبلل عرض أحداثها فً هذه اآلٌات. -ٔ
 نكاره بدعة مكفرة.تمرٌر أن وزن األعمال ٌوم المٌامة حك وإ -ٕ
تمرٌر أن إسرافٌل ٌنفخ فً الصور وإنكار ذلن وتؤوٌله بلفظ الصور كما فعل المراؼً عند  -ٖ

تفسٌره هذه اآلٌة مع األسؾ بدعة من البدع المنكرة ولذا نبهت علٌها هنا حتى ال ٌؽتر بها 
 المإمنون.

                                                             

 .5/22ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5/22ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5/22ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .55ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5/22ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .55ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٓٙ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .5ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
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إلٌه والعبد مؤمور فلٌإتمر بؤمر االعتذار بالمدر ال ٌنفع صاحبه، إذ المدر مستور فبل ٌنظر  -ٗ
 هللا ورسوله ولٌنته بنهٌهما ما دام العبد لادراً على ذلن فإن عجز فهو معذور.

 
 المرآن

 [5ٓٔ({ ]المإمنون : 5ٓٔ}لَاَل اْخَسئُوا فٌَِها َواَل تَُكلُِّموِن )
 التفسٌر:

 ذلن دعاإهم ورجاإهم. لال هللا عز وجل لهم: امكثوا فً النار أذالء وال تخاطبونً. فانمطع عند
[، أي:" لال هللا عز وجل لهم: امكثوا 1ٓٔلوله تعالى:}لَاَل اْخَسبُوا فٌَِها{ ]المإمنون :  

 .(ٔ)فً النار أذالء"
 .(ٕ)ٌعنً: اصؽروا" لال أبو مالن:" 
 .(ٖ)هذا لول الرحمن عز وجل، حٌن انمطع كبلمهم منه لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)ثناإه مجٌبا : العدوا فً النار" لال الرب لهم جل لال الطبري:" 
 .(٘)ٌمول: اصؽروا فً النار" لال مماتل:" 
 .(ٙ)أي : امكثوا فٌها صاؼرٌن ُمهانٌن أذالء" لال ابن كثٌر:" 
 .(2)[، أي:" وال تخاطبونً"1ٓٔلوله تعالى:}َواَل تَُكلُِّموِن{ ]المإمنون :  
 .(1)أي : ال تعودوا إلى سإالكم هذا ، فإنه ال جواب لكم عندي" لال ابن كثٌر:" 
 .(5)أي: ابعدوا، وهو مثل لولهم: خسؤت الكلب أي: أبعدته" لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)فعند ذلن أٌس المساكٌن من الفرج، ولمد كانوا طامعٌن فٌه" لال الطبري:" 
م زفٌرا أول نهٌك الحمار، وشهٌما فبل ٌتكلم أهل النار بعدها أبدا ؼٌر أن له لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)آخر نهٌك الحمار"

زٌاد الخراسانً، عن بعض أهل العلم، لال:"فٌسكتون، لال: فبل ٌسمع فٌها حس إال عن 
 .(ٕٔ)كطنٌن الطست"

أخرج ٌحٌى بن سبلم بسنده عن عبد هللا بن عمرو:" أن أهل جهنم ٌدعون مالكا فبل 
ٌجٌبهم أربعٌن عاما، ثم ٌرد علٌهم: }إنكم ماكثون{، ثم ٌنادون ربهم: }ربنا أخرجنا منها فإن 
عدنا فإنا ظالمون{، فٌسكت عنهم لدر عمر الدنٌا مرتٌن، ثم ٌرد علٌهم: }اخسبوا فٌها وال 

  ما نبس الموم بعدها بكلمة وما هو إال الزفٌر والشهٌك. تكلمون{، فوهللا
 .(ٖٔ)لال ٌحٌى:"فشبه أصواتهم بؤصوات الحمٌر: أولها زفٌر، وآخرها شهٌك"

 .(ٗٔ)لال لتادة: "صوت الكافر فً النار مثل صوت الحمار، أوله زفٌر، وآخره شهٌك"
ٌن سنة، ثم ٌكون جوابهم عن سلٌمان التٌمً:" أن أهل النار ٌدعون خزنة أهل النار أربع

إٌاهم: ألم تؤتكم رسلكم بالبٌنات؟ }لالوا بلى لالوا فادعوا وما دعاء الكافرٌن إال فً ضبلل{، ثم 

                                                             

 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٓ٘/1(:صٙٗٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5/25ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5/22ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .51ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .55ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .5/22ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5/25ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٔٗ-2ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .5/25ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ٌنادون مالكا فبل ٌجٌبهم ممدار ثمانٌن سنة، ثم ٌكون جواب مالن إٌاهم: }إنكم ماكثون{، ثم 
مرتٌن، ثم ٌكون جوابه إٌاهم: ٌدعون ربهم: }ربنا أخرجنا منها{، فبل ٌجٌبهم ممدار الدنٌا 

 .(ٔ)}اخسبوا فٌها وال تكلمون{، ثم إنما هو الزفٌر والشهٌك"
عن أبً الدرداء، لال: "ٌرسل أو ٌصب على أهل النار الجوع، فٌعدل ما هم فٌه من 
العذاب، فٌستؽٌثون، فٌؽاثون بالضرٌع، الذي ال ٌسمن وال ٌؽنً من جوع، فبل ٌؽنً ذلن عنهم 

ن، فٌؽاثون بطعام ذي ؼصة، فإذا أكلوه نشب فً حلولهم، فٌذكرون أنهم كانوا فً شٌبا فٌستؽٌثو
الدنٌا ٌحدرون الؽصة بالماء، فٌستؽٌثون، فٌرفع إلٌهم الحمٌم فً كبللٌب الحدٌد، فإذا انتهى إلى 
وجوههم شوى وجوههم، فإذا شربوه لطع أمعاءهم، لال: فٌنادون مالكا: لٌمض علٌنا ربن، لال: 

ألؾ سنة، ثم ٌجٌبهم: إنكم ماكثون، لال: فٌنادون خزنة جهنم: ادعوا ربكم ٌخفؾ عنا فٌتركهم 
ٌوما من العذاب، لالوا: أو لم تن تؤتٌكم رسلكم بالبٌنات؟ لالوا: بلً، لالوا: فادعوا، وما دعاء 

نا الكافرٌن إال فً ضبلل، لال: فٌمولون ما نجد أحدا خٌرا لنا من ربنا، فٌنادون ربهم }ربنا أخرج
منها فإن عدنا فإنا ظالمون{ لال: فٌمول هللا: }اخسبوا فٌها وال تكلمون{، لال: فعند ذلن ٌبسوا من 

 .(ٕ)كل خٌر، فٌدعون بالوٌل والشهٌك والثبور"
لال عبدهللا:" فإذا أراد هللا أال ٌخرج منها، ٌعنً من النارأحدا، ؼٌر وجوههم وألوانها،  

فٌهم، فٌمول: ٌا رب، فٌمول: من عرؾ أحدا فلٌخرجه; لال: فٌجًء الرجل من المإمنٌن فٌشفع 
فٌجًء الرجل فٌنظر فبل ٌعرؾ أحدا، فٌمول: ٌا فبلن ٌا فبلن، فٌمول: ما أعرفن. فعند ذلن 
ٌمولون: }ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فٌمول اخسبوا فٌها وال تكلمون{، فإذا لالوا 

 .(ٖ)منها بشر" ذلن; انطبمت علٌهم جهنم فبل ٌخرج
 

 المرآن

اِحِمٌَن ) ٌُْر الرَّ ({ 5ٓٔ}إِنَّهُ َكاَن فَِرٌٌك ِمْن ِعبَاِدي ٌَمُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْؼِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخ
 [5ٓٔ]المإمنون : 

 التفسٌر:
وارحمنا، وأنت خٌر ٌَْدعون: ربنا آمنا فاستر ذنوبنا،  -وهم المإمنون-إنه كان فرٌك من عبادي 

 الراحمٌن.
لال الطبري:" ٌمول: كانت جماعة من عبادي، وهم أهل اإلٌمان باهلل، ٌمولون فً الدنٌا:  

}ربنا آمنا{ بن وبرسلن، وما جاءوا به من عندن }فاؼفر لنا وارحمنا{، وأنت خٌر من رحم أهل 
 .(ٗ)الببلء، فبل تعذبنا بعذابن"

الذي استحموا تلن العموبة به، فمال: }إنه كان فرٌك من  بٌن لهم السبب لال أبو اللٌث:" 
عبادي ٌمولون{ وهم المإمنون: }ربنا آمنا{، أي: صدلنا، }فاؼفر لنا وارحمنا وأنت خٌر 

 .(٘)الراحمٌن{"
، ٌعنى: صدق بتوحٌد «آمن»لوله: ، (ٙ)لال سعٌد بن جبٌر: لول:"}فرٌك{، ٌعنى: طابفة" 

 .(2)بتوحٌد هللا عز وجل"
 .(1)ٌرٌد المهاجرٌن" س:"لال ابن عبا 

                                                             

 .1ٔٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔ)
 .5/21ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .21-5/22ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5/25ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٔٗ/ٕبحرالعلوم: (٘)
 .5ٕٓ٘/1(:صٓ٘ٓٗٔجه ابن ابً حاتم)اخر (ٙ)
 .5ٕٓ٘/1(:صٔ٘ٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .55ٕ/ٖحكاه عنه الواحدي فً الوسٌط: (1)
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لال مجاهد: "هم ببلل وخباب وصهٌب، وفبلن وفبلن من ضعفاء المسلمٌن، كان أبو  
 .(ٔ)جهل وأصحابه ٌهزءون بهم"

عمران الجندي: "إن هللا لم ٌنظر إلى شًء لط إال رحمه، ولو نظر إلى أهل النار لال  
 .(ٕ)لرحمهم، ولكن ال ٌنظر إلٌهم"

 
 المرآن

 [ٓٔٔ({ ]المإمنون : ٓٔٔ}فَاتََّخْذتُُموهُْم ِسْخِرًٌّا َحتَّى أَْنَسْوكُْم ِذْكِري َوكُْنتُْم ِمْنُهْم تَْضَحكُوَن )

 التفسٌر:
فاشتؽلتم باالستهزاء بهم حتى نسٌتم ذكر هللا، فبمٌتم على تكذٌبكم، ولد كنتم تضحكون منهم 

 سخرٌة واستهزاء.
 .(ٖ)[، أي:" فاشتؽلتم باالستهزاء بهم"ْٓٔٔم ِسْخِرًٌّا{ ]المإمنون : لوله تعالى:}فَاتََّخْذتُُموهُ  

 .(ٖ)بهم"
فاتخذتم أٌها المابلون لربكم }ربنا ؼلبت علٌنا شموتنا وكنا لوما  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٗ)"ضالٌن{ فً الدنٌا، المابلٌن فٌها: }ربنا آمنا فاؼفر لنا وارحمنا وأنت خٌر الراحمٌن{ سخرٌا
 .(٘)أي: اشتؽلتم باالستهزاء والسخرٌة علٌهم" لال السمعانً:" 
 .(ٙ)لال الزمخشري:" معناه: اتخذتموهم هزإا" 
" لال ابن كثٌر:"  ًّ  .(2)أي : فسخرتم منهم فً دعابهم إٌاي وتضرعهم إل
وذلن أن رءوس كفار لرٌش المستهزبٌن: أبا جهل وعتبة والولٌد وأمٌة  لال مماتل:" 

سخرٌا ٌستهزءون بهم وٌضحكون من خباب وعمار  -ملسو هيلع هللا ىلص -لنبًونحوهم اتخذوا فمراء أصحاب ا
 .(1)وببلل وسالم مولى أبً حذٌفة ونحوهم من فمراء العرب فازدروهم"

 .(5)بضم السٌن، ولرأ البالون بكسرها، «سخرٌا»لرأ نافع وحمزة ، والكسابً: 
 جٌد، إال أنهم لالوا إن لوله: }سخرٌا{، ٌمرأ بالضم والكسر، وكبلهما لال الزجاج:" 

فهو « التسخٌر»فهو بالكسر، وما كان من جهة « االستهزاء»بعض أهل اللؽة لال: ما كان من 
 .(ٓٔ)بالضم، وكبلهما عند سٌبوٌه والخلٌل واحد، والكسر إلتباع الكسر أحسن"

: مصدر سخر كالسخر، إال أن فً ٌاء -بالضم والكسر -لال الزمخشري:" السخرى 
 .(ٔٔ)زٌادة لوة فً الفعل، كما لٌل الخصوصٌة فً الخصوص"النسب 

[، أي:" حتى نسٌتم بتشاؼلكم بهم ٓٔٔلوله تعالى:}َحتَّى أَْنَسْوكُْم ِذْكِري{ ]المإمنون :  
 .(ٕٔ)واستهزابكم علٌهم عن طاعتً وعبادتً"

كم ٌزل استهزاإكم بهم، أنساكم ذلن من فعلكم بهم ذكري، فؤلها فلم لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٖٔ)"عنه

 .(ٔ)ٌعنً:أنساكم الهزء بهم العمل بطاعتً" لال أبو اللٌث:" 

                                                             

 .ٗ٘ٔ/ٕٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر: (ٔ)
 .ٕٓٔ٘-5ٕٓ٘/1(:صٕ٘ٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .]بتصرؾ[1ٔ-5/1ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٕ٘ٓ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .]بتصرؾ[55ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5ٖٗ/ٖ، وتفسٌر السمعانً:1ٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٗ/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .5ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .]بتصرؾ[1ٔ-5/1ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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وتركتم ذكري، وكان الواجب علٌكم أن تذكرونً بدل استهزابكم  لال السمعانً:" 
 .(ٕ)بهم"

لال الزمخشري:" وتشاؼلتم بهم ساخرٌن حتى أنسوكم بتشاؼلكم بهم على تلن الصفة  
 .(ٖ)ونى فتخافونى فً أولٌابى"ذكري فتركتموه، أى: تركتم أن تذكر

 .(ٗ)فحملكم بؽضهم على أن نَِسٌتم معاملتً" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)أنسى هإالء هللا استهزاإهم بهم، وضحكهم بهم" لال ابن زٌد:" 
 .(ٙ)، لال: المرآن"«الذكر»ابن ذبب لال: "وسؤلت ابن زٌد، عن لوله: عن  
أضاؾ اإلنساء إلى المإمنٌن، ألنهم كانوا سببا الشتؽالهم عن ذكره،  لال المرطبً:" 

 .(2)وتعدي شإم استهزابهم بالمإمنٌن إلى استٌبلء الكفر على للوبهم"
لال بعضهم: حتى أنساكم الهزء بهم عن العمل بطاعتً. ولٌل: أضاؾ  لال الماترٌدي:" 

إلى ذكر هللا ٌهزءون به; فؤضاؾ إلٌه  اإلنساء إلى الذكر; ألنهم كانوا عندما ٌذكرهم وٌدعوهم
ذلن; فكان كإضافة الرجس إلى السورة; ألن ذلن إنما ٌزداد لهم عند تبلوة السورة; فؤضٌؾ ذلن 
إلى السورة، وإال كانت السورة ال تزٌد رجسا; فعلى ذلن أضاؾ اإلنساء إلى ذكره; لما عند 

 .(1)إلٌه" ذكره ودعابهم إلٌه ٌحملهم إلى ذلن، وهللا أعلم، فؤضٌؾ
[، أي:" ولد كنتم تضحكون منهم ٓٔٔلوله تعالى:}َوكُْنتُْم ِمْنُهْم تَْضَحكُوَن{ ]المإمنون :  

 .(5)سخرٌة واستهزاء"
 .(ٓٔ)"لال لتادة:"فً الدنٌا 
وكنتم منهم ٌا معشر كفار لرٌش من الفمراء }تضحكون{، استهزاء  لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)بهم"
هم وعبادتهم ، كما لال تعالى : } إِنَّ الَِّذٌَن أَْجَرُموا َكانُوا أي : من صنٌع لال ابن كثٌر:" 

ٌَتَؽَاَمُزوَن { ]المطففٌن :  وا بِِهْم  [ أي : ٌلمزونهم ٖٓ،  5ِٕمَن الَِّذٌَن آَمنُوا ٌَْضَحُكوَن * َوإِذَا َمرُّ
 .(ٕٔ)استهزاء"

وفً اآلٌة دلٌل على أن االستهزاء بالناس كبٌرة، وهو موعود  لال السمعانً:"
 .(ٖٔ)علٌه"

من ضحن ضحكة مج مجة من »، لال: -رحمة هللا علٌه-وروي علً بن حسٌن 
 (ٗٔ)«العلم

 
 المرآن

                                                                                                                                                                               

 .5ٔٗ/ٕبحر العلوم: (ٔ)
 .5ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٕ٘ٓ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .]بتصرؾ[55ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5/1ٔٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٓٔ٘/1(:ص٘٘ٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .٘٘ٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (2)
 . 51ٗ/2تاوٌبلت أهل السنة:(1)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٓٔ٘/1(:صٙ٘ٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .55ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .5ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
. والبٌهمً فً 2ٕٗ/ٔ(:صٖٓٙ، والدارمً فً السنن)2ٖٔ/ٔ(:ص5ٕ٘أخرجه أحمد فً الزهد) (ٗٔ)

 .2ٕٗٔانظر: تفسٌر السمعانً: ال ٌعود إلٌه أبدا". السمعانً فً آخره:"، وزاد 5ٕ٘/ٖ(:ص5ٓٙٔالشعب)
 .إسناده ضعٌؾ من أجل دمحم بن حمٌد
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ٌْتُُهُم اْلٌَْوَم بَِما َصبَُروا أَنَُّهْم هُُم اْلفَائُِزوَن )  [ٔٔٔ({ ]المإمنون : ٔٔٔ}إِنًِّ َجَز
 التفسٌر:

 إنً جزٌت هذا الفرٌك من عبادي المإمنٌن الفوز بالجنة; بسبب صبرهم على األذى وطاعة هللا.
ٌْتُُهُم اْلٌَْوَم بَِما َصَبُروا{ ]المإمنون :   [، أي:" جزٌتهم بسبب ٔٔٔلوله تعالى:}إِنًِّ َجَز

 .(ٔ)صبرهم على أذاكم أحسن الجزاء"
 .(ٕ)أي : على أذاكم لهم واستهزابكم منهم" لال ابن كثٌر:" 
إنً أٌها المشركون باهلل المخلدون فً النار، جزٌت الذٌن  لال الطبري: ٌمول:" 

اتخذتموهم فً الدنٌا سخرٌا من أهل اإلٌمان بً، وكنتم منهم تضحكون الٌوم، بما صبروا على 
 .(ٖ)"ما كانوا ٌلمون بٌنكم من أذى سخرٌتكم وضحككم منهم فً الدنٌا

 .(ٗ)على األذى واالستهزاء، ٌعنً: الفمراء من العرب والموالً" لال مماتل:" 
 .(٘)على أذاكم، وصبروا على طاعتً" لال المرطبً:" 
 . (2)لوله: "}بما صبروا{، عن معصٌة هللا" ،(ٙ)عن لتادة لوله: "}الٌوم{، لال: ٌوم المٌامة 

 . (2)هللا"
[، أي:" أنهم هم الفابزون بالنعٌم ٔٔٔالمإمنون : لوله تعالى:}أَنَُّهْم هُُم اْلفَاِبُزوَن{ ]

 .(1)الممٌم"
 .(5)ٌعنى: هم الناجون" لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)الناجون من النار، فازوا من النار إلى الجنة" لال ٌحٌى:" 

 ،(ٔٔ)لال لتادة:" أي: الناجون من النار إلى الجنة ومن عذاب هللا إلى رحمته"
أي:جعلتهم هم الفابزٌن بالسعادة والسبلمة والجنة، الناجٌن من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)النار"

أنهم الٌوم هم الفابزون بالنعٌم الدابم والكرامة البالٌة أبدا; بما  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖٔ)عملوا من صالحات األعمال فً الدنٌا، ولموا فً طلب رضاي من المكاره فٌها"

 [:ٔٔٔ-1ٓٔفوابد اآلٌات:]
 بٌان مدى حسرة أهل النار لما ٌجابون بكلمة: }اخسؤوا فٌها وال تكلمون{ . -ٔ
 فضٌلة التضرع إلى هللا تعالى ودعابه والتوسل إلٌه باإلٌمان وصالح األعمال. -ٖ
 حرمة السخرٌة بالمسلم واالستهزاء به والضحن منه. -ٖ
 الرأس من الجسد.فضٌلة الصبر ولذا ورد أن منزلة الصبر هن اإلٌمان كمنزلة  -ٗ
 

 المرآن
 [ٕٔٔ({ ]المإمنون : ٕٔٔ}لَاَل َكْم لَبِثْتُْم فًِ اْْلَْرِض َعَدَد ِسنٌَِن )

 التفسٌر:

                                                             

 .5ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .55ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5/1ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .٘٘ٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٓٔ٘/1(:ص2٘ٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٔ٘/1(:ص1٘ٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٕٔٔ٘/1(:ص5٘ٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .55ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .5/1ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 وٌُْسؤُل األشمٌاء فً النار: كم بمٌتم فً الدنٌا من السنٌن؟ وكم ضٌَّعتم فٌها من طاعة هللا؟
 .(ٔ)أي : كم كانت إلامتكم فً الدنٌا ؟" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)الطبري:" لال هللا: كم لبثتم فً الدنٌا من عدد سنٌن؟" لال 
لال مكً:" : أي: لال هللا لهإالء األشمٌاء الذٌن كانوا ٌظنون أنهم ال ٌبعثون، وأن الدنٌا  

 .(ٖ)بالٌة: كم لبثتم فً األرض من الزمان بعد موتكم"
أن ٌعلمهم للة بمابهم لال ٌحٌى:" أي: كم عدد السنٌن التً لبثتم فً األرض؟ ٌرٌد بذلن  

 .(ٗ)كان فً الدنٌا، فتصاؼرت الدنٌا عندهم"
لال هللا تعالى للكفار ٌوم البعث توبًٌخا لهم على إنكار البعث: }لَاَل َكْم  لال الواحدي:" 

 .(٘)لَبِثْتُْم فًِ اأْلَْرِض{ ٌعنً فً المبور }َعَدَد ِسنٌَِن{"
 .(ٙ)مبور"أي: فً الدنٌا، وٌمال: فً ال لال السمعانً:" 
عن صفوان عن أٌفع ابن عبد الكبلعً أنه سمعه ٌخطب الناس فمال: "لال رسول هللا  

ملسو هيلع هللا ىلص: إن هللا لما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ولال: ٌا أهل الجنة كم لبثتم فً األرض 
م أو بعض ٌوم، رحمتً عدد سنٌن لالوا: لبثنا ٌوما أو بعض ٌوم. لال: لنعم ما اتجرتم فً ٌو

ورضوانً وجنتً امكثوا فٌها خالدٌن. ثم ٌمول: ٌا أهل النار كم لبثتم فً األرض عدد سنٌن؟ 
لالوا: لبثنا ٌوما أو بعض ٌوم. فٌمول: ببس ما اتجرتم فً ٌوم أو بعض ٌوم، ناري وسخطً 

 .(2)امكثوا فٌها خالدٌن مخلدٌن"
، بؽٌر ألؾ على األمر وفٌها وجهان «بثتملل كم ل»لرأ ابن كثٌر، وحمزة، والكسابً:  

 :(1)من التفسٌر:
 أحدهما: لل أٌها الكافر المسإول عن لدر لبثه }َكْم لَبِثْتُْم ِفً اأْلَْرِض{.

لال أبو زرعة بن زنجلة تتمًٌما لهذا الوجه: فإخراج الكبلم على وجه األمر به للواحد  

تخاطب الواحد ومرادهم خطاب جماعة إذا  والمراد الجماعة، إْذ كان المعى مفهوما، والعرب
 .(5)عرؾ المعنى"

والثانً: أن هذا أمٌر لمن ٌسؤلهم ٌوم البعث عن لدر مكثهم. والمعنى: لل أٌها السابل عن 
 .(ٓٔ)لبثهم
 

 المرآن
ٌَن )  [ٖٔٔ({ ]المإمنون : ٖٔٔ}لَالُوا لَبِثْنَا ٌَْوًما أَْو بَْعَض ٌَْوٍم فَاْسؤَِل اْلعَاّدِ

 التفسٌر:
لالوا ِلهول المولؾ وشدة العذاب: بمٌنا فٌها ٌوًما أو بعض ٌوم، فاسؤل الُحسَّاب الذٌن ٌعدُّون 

 الشهور واألٌام.
ٌَْوًما أَْو بَْعَض ٌَْوٍم{ ]المإمنون :   [، أي:" لالوا ِلهول المولؾ ٖٔٔلوله تعالى:}لَالُوا لَبِثْنَا 

 .(ٔٔ)وشدة العذاب: بمٌنا فٌها ٌوًما أو بعض ٌوم"
 .(ٔ)لال الطبري:" لالوا مجٌبٌن له: لبثنا فٌها ٌوما أو بعض ٌوم" 

                                                             

 .ٓٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5/1ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٔٓ٘/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .5ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .1ٕ/ٙٔالتفسٌر البسٌط: (٘)
 .5ٗٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕٔٔ٘/1(:صٓٙٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٓٙٔص  ، التٌسٌر2ٕٔ، "التَّبصرة" ص 5ٗٗالسبعة: ص انظر:  (1)
 .5ٖٗحجة المراءات ص (5)
 .2ٖٓ/ ٘الحجة:  انظر: (ٓٔ)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)لال ٌحٌى:" وذلن لتصاؼر الدنٌا عندهم" 
نسوا لعظٌم ما هم فٌه من العذاب مدة مكثهم فً الدنٌا، وهذا توبٌخ من هللا  لال الثعلبً:" 

 .(ٖ)تعالى لمنكري البعث وإلزام للحجة علٌهم"
وا لبثنا ٌوماً أو بعض ٌوم، فنسوا عظٌم ما كانوا فٌه من الببلء لال مكً:" فؤجابوا ولال 

وطول مكثهم فً المبور فً العذاب لما حل علٌهم من نمم هللا فً اآلخرة حتى ظنوا أنهم لم ٌلبثوا 
 .(ٗ)فً البرزخ إالّ ٌوماً أو بعض ٌوم"

سبه ٌوما أو لال الزمخشري:" المعنى: ال نعرؾ من عدد تلن السنٌن إال أنا نستمله ونح 
 .(٘)بعض ٌوم، لما نحن فٌه من العذاب "

استمصروا مدة لبثهم فً الدنٌا باإلضافة إلى خلودهم ولما هم فٌه من  لال الزمخشري:" 
عذابها، ألن الممتحن ٌستطٌل أٌام محنته وٌستمصر ما مر علٌه من أٌام الدعة إلٌها. أو ألنهم 

المنمضى فً حكم ما لم ٌكن، وصدلهم هللا فً  كانوا فً سرور، وأٌام السرور لصار، أو ألن
 .(ٙ)ممالهم لسنى لبثهم فً الدنٌا ووبخهم على ؼفلتهم التً كانوا علٌها"

صفوان ، عن أٌفع بن عبد الَكبلعً ; أنه سمعه ٌخطب الناس فمال : "لال رسول عن  
النار ، لال : ٌا أهل الجنة ، كم لبثتم فً  هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إن هللا إذا أدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار

األرض عدد سنٌن ؟ لالوا : لبثنا ٌوما أو بعض ٌوم. لال : لنعم ما اتجرتم فً ٌوم أو بعض ٌوم 
: رحمتً ورضوانً وجنتً ، امكثوا فٌها خالدٌن مخلدٌن ؟ ثم ٌمول : ٌا أهل النار ، كم لبثتم فً 

و بعض ٌوم. فٌمول : ببس ما اتجرتم فً ٌوم أو بعض األرض عدد سنٌن ؟ لالوا : لبثنا ٌوًما أ
 .(2)ٌوم : ناري وسخطً ، امكثوا فٌها خالدٌن مخلدٌن"

ٌَن{ ]المإمنون :   [، أي:" فاسؤل الُحسَّاب الذٌن ٌعدُّون ٖٔٔلوله تعالى:}فَاْسؤَِل اْلعَاّدِ
 .(1)الشهور واألٌام"

 .(5)نسٌنا ذلن"لال الطبري:" فاسؤل العادٌن، ألنا ال ندري، لد  
 .(ٓٔ)أي : الحاسبٌن" لال ابن كثٌر:" 
لال الزمخشري:" المعنى: وما فٌنا أن نعدها، فسل من فٌه أن ٌعد، ومن ٌمدر أن ٌلمى  

 .(ٔٔ)إلٌه فكره"
ٌَن{ ]المإمنون :    [، لوالن:ٖٔٔوفً لوله تعالى:}فَاْسؤَِل اْلَعاّدِ

، لاله آدم، وٌحصون علٌهم ساعاتهمالذٌن ٌحفظون أعمال بنً أحدهما : أنهم المبلبكة 
 .(ٖٔ)، وربٌع بن أنس(ٕٔ)مجاهد

 .(ٗٔ)أي: فاسؤل المبلبكة الذٌن ٌحفظون عدد ما لبثنا" لال الزجاج:" 

                                                                                                                                                                               

 .5/1ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .5٘/2الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .ٓٔٓ٘/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .ٕٙٓ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
( بإسناده 12ٔ/ٔورواه ابن األثٌر فً أسد الؽابة )، ٓٓ٘/٘اخرجه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (2)

 .إلى الحكم بن موسى عن الولٌد عن صفوان به
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5/1ٕٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٓٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .5/1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 . دون ذكر اإلسناد.ٕٕٔ٘/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٖٔ)
 .ٕ٘/ٗمعانً المرآن: (ٗٔ)
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أي: المتمكنٌن من معرفة العدد، وهم المبلبكة ألنهم الحفظة العارفون  لال الشوكانً:" 
 .(ٔ)بؤعمال العباد وأعمارهم"

 .(ٖ)، وعكرمة(ٕ)، لاله لتادةالثانً : أنهم الُحّساُب 
لال لتادة: الحساب الذٌن كانوا ٌحسبون آجالنا، مثل لوله: }إنما نعد لهم  لال ٌحٌى:" 

 .(ٗ)[ األنفاس، وهً آجالهم"1ٗعدا{ ]مرٌم: 
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، أن ٌمال كما لال هللا جل ثناإه: }فاسؤل  لال الطبري:" 

عدد الشهور والسنٌن وؼٌر ذلن، وجابز أن ٌكونوا المبلبكة، وجابز  العادٌن{ وهم الذٌن ٌعدون
أن ٌكونوا بنً آدم وؼٌرهم، وال حجة بؤي ذلن من أي ثبتت صحتها، فؽٌر جابز توجٌه معنى 

 .(٘)ذلن إلى بعض العادٌن دون بعض"
، «العادٌٌن»، بالتخفٌؾ، أى: الظلمة، فإنهم ٌمولون كما نمول. ولرئ:«العادٌن»ولرئ:  

 .(ٙ)أى: المدماء المعمرٌن، فإنهم ٌستمصرونها، فكٌؾ بمن دونهم؟
 

 المرآن
 [ٗٔٔ({ ]المإمنون : ٗٔٔ}لَاَل إِْن لَبِثْتُْم إاِلَّ لَِلٌاًل لَْو أَنَّكُْم كُْنتُْم تَْعلَُموَن )

 التفسٌر:
ن عندكم علم لال لهم: ما لبثتم إال ولتًا للٌبل لو صبرتم فٌه على طاعة هللا لفزتم بالجنة، لو كا

 بذلن; وذلن ألن مدة مكثهم فً الدنٌا للٌلة جدا بالنسبة إلى طول مدتهم خالدٌن فً النار.
[، أي:" لال لهم: ما ألمتم حماً فً ٗٔٔلوله تعالى:}لَاَل إِْن لَِبثْتُْم إِالَّ لَِلٌبًل{ ]المإمنون :  

الدنٌا إِال للٌبلً"
(2). 

 .(1)لٌل"معناه: ما لبثتم إال ل لال الزجاج:" 

 .(5)أي : مدة ٌسٌرة على كل تمدٌر" لال ابن كثٌر:" 
لال مكً:" أي: ما لبثتم على لولكم إذاً فً األرض إال للٌبلً، وجعل هللا لبثهم للٌبًل لفنابه  

وللة دوامه، فكل ما ٌفنى، فبماإه للٌل وإن تطاول زمانه، لال هللا جل ذكره: }لُْل َمتَاعُ الدنٌا 
[ أي ما تستمتع به الخلك من طلول أٌام الدنٌا للٌل، إذ مصٌره إلى الفناء 22]النساء: لَِلٌٌل{ 

 .(ٓٔ)والذهاب"
إن لبثكم فً الدنٌا فً طول ما أنتم البثون فً النار كان للٌبل، وهو كموله: لال ٌحٌى:" 

للٌبل{  [ فً الدنٌا }إالٗٔٔ[، أي: فً اآلخرة }إن لبثتم{ ]المإمنون: ٕ٘}وتظنون{ ]اإلسراء: 
 .(ٔٔ)["ٗٔٔ]المإمنون: 

 .(ٕٔ)أي فً الدنٌا، تحالرت الدنٌا فً أنفسهم، وللت حٌن عاٌنوا ٌوم المٌامة" لال لتادة:" 
عن ابن إسحاق لال: "فمال: كم لبثتم، فمالوا: لبثنا ٌوما أو بعض ٌوم. وكل ذلن فً  
 .(ٖٔ)أنفسهم"

                                                             

 .5ٔ٘/ٖفتح المدٌر: (ٔ)
 .5/1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٔ٘/1(:صٕٙٓٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .5/1ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙٓ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕ٘/ٗمعانً المرآن: (1)
 .ٓٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٔٓ٘-ٔٔٓ٘/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٓٔ)
 .5ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .ٕٕٔ٘/1(:صٙٙٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕٔ٘/1(:ص٘ٙٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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[، أي:" لو كان لكم علٌم وفهم ٗٔٔلمإمنون : لوله تعالى:}لَْو أَنَّكُْم كُْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]ا 
 .(ٔ)لعرفتم حمارة الدنٌا ومتاعها الزابل"

لال مكً:" لو أنكم كنتم تعلمون ممدار لبثكم فٌها، ولد كنتم تزعمون أن الدنٌا بالٌة أبداً،  
أو ال بعث وال حشر، ثم للتم اآلن لم نلبث إال ٌوماً أو بعض ٌوم، فمد صار البالً عندكم ٌوماً 

 .(ٕ)بعض ٌوم"
أي: لو كنتم علماء لم تدخلوا النار. والمشركون هم الذٌن ال ٌعلمون كموله:  لال ٌحٌى:" 

 .(ٖ)[ ، وأشباه ذلن"5٘}كذلن ٌطبع هللا على للوب الذٌن ال ٌعلمون{ ]الروم: 
فتم ألنفسكم هذا التصرؾ  لال ابن كثٌر:"  أي : لما آثرتم الفانً على البالً ، ولما تََصرَّ

الّسٌا ، وال استحممتم من هللا سخطه فً تلن المدة الٌسٌرة ، ولو أنكم صبرتم على طاعة هللا 
 .(ٗ)لفزتم كما فازوا" -كما فعل المإمنون  -وعبادته 

 
 المرآن

ٌْنَا اَل تُْرَجعُوَن )}أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْمنَاكُْم عَ   [٘ٔٔ({ ]المإمنون : ٘ٔٔبَثًا َوأَنَّكُْم إِلَ
 التفسٌر:
أنما خلمناكم مهملٌن، ال أمر وال نهً وال ثواب وال عماب، وأنكم إلٌنا ال  -أٌها الخلك-أفحسبتم 

 ترجعون فً اآلخرة للحساب والجزاء؟
 -أٌها الخلك-[، أي:" أفحسبتم ٘ٔٔثًا{ ]المإمنون : لوله تعالى:}أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْمَناكُْم َعبَ  

 .(٘)أنما خلمناكم مهملٌن، ال أمر وال نهً وال ثواب وال عماب"
 .(ٙ)أي: لد حسبتم ذلن، ولم نخلمكم عبثا" لال ٌحٌى:" 
ٌمول تعالى ذكره: أفحسبتم أٌها األشمٌاء أنا إنما خلمناكم إذ خلمناكم، لعبا  لال الطبري:" 

 .(2)وباطبل"
أي : أفظننتم أنكم مخلولون عبثا ببل لصد وال إرادة منكم وال حكمة  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)لنا"
 .(5)العمل ال لؽرض"«: العبث»أي: لعبا وباطبل ال لحكمة، و لال الثعلبً:" 
العبث فً اللؽة: اللعب، ٌمال: عبث ٌعبث عبثا فهو عابث، أي: العب،  لال الشوكانً:" 

بثت األلط: أي خلطته، والمعنى: أفحسبتم أن خلمنا لكم لئلهمال كما خلمت وأصله من لولهم ع
 .(ٓٔ)البهابم وال ثواب وال عماب"

}َعبَثاً{ حال، أى: عابثٌن، كموله الِعبٌَِن أو مفعول له، أى: ما خلمناكم  لال الزمخشري:" 
للعبث، ولم ٌدعنا إلى خلمكم إال حكمة التضت ذلن، وهً: أن نتعبدكم ونكلفكم المشاق من 
الطاعات وترن المعاصً، ثم نرجعكم من دار التكلٌؾ إلى دار الجزاء، فنثٌب المحسن ونعالب 

 .(ٔٔ)المسًء"
 .(ٕٔ)جرٌج: "}أفحسبتم أنما خلمناكم عبثا{، لال: باطبل"عن ابن  

                                                             

 .5ٕٗ/ٕالتفاسٌر:صفوة  (ٔ)
 .ٓٔٓ٘/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٓٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .5/1ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5٘/2الكشؾ والبٌان: (5)
 .5ٔ٘/ٖفتح المدٌر: (ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .5/1ٗٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٔ)ما خلمتكم لعبا، ولكن خلمتكم للعبادة" لال الربٌع:" 
 .(ٕ)ال وهللا ما خلك شٌبا عبثا وال ترن شٌبا سدى" لال لتادة:" 
على بن أبً طالب رضً هللا عنه: "ٌا أٌها الناس اتموا ربكم فما خلك امرإ عبثا لال  
 .(ٖ)أهمل سدى فٌلؽو" فٌلهو وال
األوزاعً: "بلؽنً أن فً السماء ملكا ٌنادي كل ٌوم: أال لٌت الخلك لم ٌخلموا، وٌا لال  

 .(ٗ)لٌتهم إذ خلموا عرفوا ما خلموا له وجلسوا فذكروا ما عملوا"
ٌْنَا اَل تُْرَجعُوَن{ ]المإمنون :   إِلٌنا  [، أي:" وأنه ال رجوع لكم٘ٔٔلوله تعالى:}َوأَنَّكُْم إِلَ
 .(٘)للجزاء؟"
وأنكم إلى ربكم بعد مماتكم ال تصٌرون أحٌاء، فتجزون بما كنتم فً الدنٌا  لال الطبري:" 

 .(ٙ)تعملون؟"
أي : ال تعودون فً الدار اآلخرة ، كما لال : } أٌََْحَسُب اإلْنَساُن أَْن  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)[ ، ٌعنً: همبل "ٌُٖٙتَْرَن سًُدى { ]المٌامة : 
عن صفوان، عن رجل من آل سعٌد بن العاص لال: إن آخر خطبة خطب عمر بن عبد  

العزٌز أن حمد هللا وأثنى علٌه، ثم لال: أما بعد فإنكم لم تخلموا عبثا ولن تتركوا سدى وإن لكم 
معادا ٌنزل هللا فٌه للحكم بٌنكم، وٌفصل بٌنكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة هللا وحرم جنته 

ماوات واألرض ألم تعلموا أنه ال ٌؤمن ؼدا إال من حذر الٌوم وخافه وباع نافذا بباق عرضها الس
وللٌبل بكثٌر، وخوفا بؤمان إال ترون أنكم من أصبلب الهالكٌن وسٌكون من بعدكم البالون حٌن 
تردون إلى خٌر الوارثٌن؟ ثم إنكم فً كل ٌوم تشٌعون ؼادٌا ورابحا إلى هللا لد لضى نحبه 

جله حتى تؽٌبوه فً صدع من األرض، فً بطن صدع ؼٌر ممتد وال موسد، لد فارق وانمضى أ
األحباب، وباشر التراب، وواجه الحساب، مرتهن بعمله، ؼنً عن ما ترن، فمٌر إلى ما لدم، 

فاتموا هللا لبل انمضاء مواثٌمه، ونزول الموت بكم. ثم رفع جعل طرؾ ردابه على وجهه فبكى 
 .(1)وأبكى من حوله"

 عن حنش بن عبٌد هللا، "أن رجبل مصابا مر به على ابن مسعود، فمرأ فً أذنه  
َنا اَل تُْرَجعُوَن) ٌْ َنا  (٘ٔٔ}أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْمَناكُْم َعبَثًا َوأَنَّكُْم إِلَ ٌْ }أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْمَناكُْم َعبَثًا َوأَنَّكُْم إِلَ

ُ اْلَمِلُن اْلَحكُّ اَل ِإلَهَ إِالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرٌِم )( فَتَ ٘ٔٔاَل تُْرَجعُوَن ) ، حتى (5)({ٙٔٔعَاَلى َّللاَّ
ختم السورة فبرأ. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، بماذا لرأت فً أذنه؟ فؤخبره، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: والذي 

 .(ٓٔ)جبل لزال" نفسً بٌده لو أن رجبل مولنا لرأها على
}َعبَثاً{ حال، أى: عابثٌن، كموله الِعبٌَِن أو مفعول له، أى: ما خلمناكم  لال الزمخشري:" 

للعبث، ولم ٌدعنا إلى خلمكم إال حكمة التضت ذلن، وهً: أن نتعبدكم ونكلفكم المشاق من 
الطاعات وترن المعاصً، ثم نرجعكم من دار التكلٌؾ إلى دار الجزاء، فنثٌب المحسن ونعالب 

 .(ٔٔ)المسًء"
 .(ٕٔ)، بفتح التاء«تْرَجعُونَ »ولرئ: 

                                                             

 .ٕٕٔ٘/1(:ص2ٙٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٔ٘/1(:ص1ٙٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٙٗٔإعجاز المرآن، للبالبلنً: ، وانظر: 5٘/2ذكره الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .ٓٙ-5٘/2ذكره الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5/1ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٔ٘-ٕٕٔ٘/1(:ص5ٙٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .[ٙٔٔ - ٘ٔٔ]المإمنون : (5)
 .ٖٕٔ٘/1(:ص2ٓٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٖشاؾ:انظر: الك (ٕٔ)
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 المرآن

ُ اْلَمِلُن اْلَحكُّ اَل إِلَهَ إاِلَّ هَُو َربُّ اْلعَْرِش اْلَكِرٌِم )  [ٙٔٔ({ ]المإمنون : ٙٔٔ}فَتَعَالَى َّللاَّ
 التفسٌر:

فتعالى هللا الملن المتصرؾ فً كل شًء، الذي هو حك، ووعده حك، ووعٌده حك، وكل شًء 
ن أن ٌخلك شٌبًا عبثًا أو سفًها، ال إله ؼٌره ربُّ العرِش الكرٌِم، الذي هو منه حك، وتَمَدَّس ع

 أعظم المخلولات.
{ ]المإمنون :   ُ اْلَمِلُن اْلَحكُّ ه وتمدَّس هللا الكبٌر ٙٔٔلوله تعالى:}فَتََعالَى َّللاَّ [، أي:" فتنزَّ

اإِلعدام، واإِلحٌاء الجلٌل }الملن الحك{ أي صاحب السلطان، المتصرؾ فً ملكه باإِلٌجاد و
ه عن العبث والنمابض وعن أن ٌخلك شٌباً سفهاً ألنه حكٌم"  .(ٔ)واإِلفناء تنزَّ

فتعالى هللا الملن الحك عما ٌصفه به هإالء المشركون، من أن له  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)شرٌكا، وعما ٌضٌفون إلٌه من اتخاذ البنات"

أي: فتعالى هللا عما ٌصفه به هإالء المشركون من اتخاذه الولد  لال مكً:" 
 .(ٖ)والشرٌن"
المعنى فتعالى هللا عن ممالتهم فً جهته من الصاحبة والولد ومن  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٗ)حسابهم أنهم ال ٌرجعون، أي تنزه هللا عن تلن األمور وتعالى عنها"
 .(٘)عبثا ، فإنه الملن الحك المنزه عن ذلن" أي : تمدَّس أن ٌخلك شٌبا لال ابن كثٌر:" 
{: الذي ٌحك له الملن، ألن كل شًء منه وإلٌه. أو الثابت الذي  لال الزمخشري:"  }اْلَحكُّ

 .(ٙ)ال ٌزول وال ٌزول ملكه"
 .(2)}الملن الحك{، اسمان من أسماء هللا" لال ٌحٌى:" 

سه أنكفته المبلبكة وما سبح عن مجاهد: "}فتعالى هللا{، لال: هو االنكفاؾ أنكؾ نف 
 .(1)له"

أمان ألمتً من الؽرق إذا ركبوا فً عن عبد هللا بن عباس لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"  
ٌَاَمِة  ٌَْوَم اْلِم َ َحكَّ لَْدِرِه َواألْرُض َجِمٌعًا لَْبَضتُهُ  السفن : بسم هللا الملن الحك، } َوَما لََدُروا َّللاَّ

ا ٌُْشِركُوَن { ]الزمر :  ِ َمْجَراَها 2َٙوالسَّماَواُت َمْطِوٌَّاٌت بٌَِِمٌنِِه سُْبَحانَهُ َوتََعالَى َعمَّ [ ، } بِْسِم َّللاَّ
 .(5)"[َٔٗوُمْرَساَها إِنَّ َربًِّ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم { ]هود : 

 .(ٓٔ)الحك هو هللا" لال أبو صالح:" 
 .(ٔٔ)الحك: العدل" لال مجاهد:" 
 .(ٔ)[، أي:" ال إله ؼٌره"ٙٔٔله تعالى:}اَل إِلَهَ إِالَّ هَُو{ ]المإمنون : لو 

                                                             

 .5ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5/1ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٓ٘/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .5٘ٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٓٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٙٓ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٖٕٔ٘/1(:ص2ٔٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
( وفً ٕٗٔ/ٕٔورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )، ٔٓ٘/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (5)

( من طرق عن عبد الحمٌد الهبللً ، عن نهشل به ، ولال الهٌثمً فً المجمع 1ٓٗكتاب الدعاء برلم )
 ( : "نهشل بن سعٌد مترون".ٕٖٔ/ٓٔ)

:" أمان ألمتً من الؽرق إذا ركبوا فً  . ولفظهٖٕٔ٘/1(:ص2ٕٓٗٔوأخرجه ابن ابً حاتم فً التفسٌر)
 السفن، بسم هللا الملن".

 .ٕٗٔ٘/1(:ص2ٖٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٗٔ٘/1(:ص2ٗٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 .(ٕ)ٌمول: ال معبود تنبؽً له العبودة إال هللا الملن الحك" لال الطبري: " 
 .(ٖ)أي: ال مبعود وال رب إال هللا الملن الحك" لال مكً:" 
 .(ٗ)عن كعب لال:" ال إله إال هللا: كلمة اإلخبلص" 
 .(٘)دمحم بن إسحاق :"ال إله إال هو، أي: لٌس معه ؼٌره شرٌن فً أمره"لال  
بٌّن أنه ال إله سواه وأن ما عداه فمصٌره إلى الفناء وما ٌفنى ال  لال الفخر الرازي:" 

 .(ٙ)ٌكون إلها"
إن النصارى أتو النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وخاصموه فً عٌسى بن مرٌم، ولالوا له: من  لال الربٌع:" 

أبوه؟ ولالوا على هللا الكذب والبهتان. ال إله إال هللا لم ٌتخذ صاحبة وال ولدا. فمال لهم النبً 
لمون أن ربنا حً ال ٌموت ملسو هيلع هللا ىلص: تعلمون أنه ال ٌكون ولد إال وهو أباه. لالوا: بلى. لال: ألستم تع

وأن عٌسى ٌؤتً علٌه الفناء؟ لالوا: بلى. لال: ألستم تعلمون أن ربنا لٌم على كل شًء ٌتواله 
وٌحفظه وٌرزله؟ لالوا: بلى. لال فهل ٌملن عٌسى بن مرٌم من ذلن شٌبا؟ لالوا: ال. لال: أفلستم 

لالوا: بلى فإن ربنا صور عٌسى تعلمون أن هللا ال ٌخفى علٌه شًء فً األرض وال فً السماء؟ 
فً الرحم كٌؾ ٌشاء. لال: ألستم تعلمون أن ربنا ال ٌؤكل الطعام وال ٌشرب وال ٌحدث الحدث؟ 
لالوا: بلى. لال: ألستم تعلمون أن عٌسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع 

ب الشراب وٌحدث الحدث؟ المرأة ولدها، ثم ؼذي كما ٌؽذى الصبً، ثم كان ٌطعم الطعام وٌشر
لالوا: بلى. لال: فكٌؾ ٌكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا، ثم أبوا إال جحودا، فؤنزل هللا عز وجل هللا 

 .(2)ال إله إال هو"
[، أي:" ربُّ العرِش الكرٌِم، الذي ٙٔٔلوله تعالى:}َربُّ اْلعَْرِش اْلَكِرٌِم{ ]المإمنون :  

 .(1)هو أعظم المخلولات"
وصؾ العرش بالكرم، ألن الرحمة تنزل منه والخٌر والبركة. أو  شري:"لال الزمخ 

 .(5)لنسبته إلى أكرم األكرمٌن، كما ٌمال: بٌت كرٌم، إذا كان ساكنوه كراما"
فذكر العرش ; ألنه سمؾ جمٌع المخلولات ، ووصفه بؤنه كرٌم ، أي :  لال ابن كثٌر:" 

ؤَْنبَتَْنا فٌَِها ِمْن كُّلِ َزْوٍج َكِرٌٍم { ]لممان : حسن المنظر بهً الشكل ، كما لال تعالى : } فَ 
ٔٓ"](ٔٓ). 

 .(ٔٔ)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}الكرٌم{، ٌعنً: الحسن" 
: السموات بما فٌها من العرش -هاهنا-« العرش»لال أبو مسلم: و لال الفخر الرازي:" 

الذي تطوؾ به المبلبكة، وٌجوز أن ٌعنً به :الملن العظٌم، ولال األكثرون: المراد هو العرش 
 .(ٕٔ)حمٌمة"

مطعم، عن أبٌه، عن جده لال: "أتى أعرابً النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: ٌا رسول هللا تجمدت عن  
وضاع العٌال، وهلكت األموال، وهلكت األنعام فاستسك لنا فإنا نستشفع بن على هللا،  األنفس،

ونستشفع باهلل علٌن. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وٌحن أتدري ما تمول: فسبح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فما زال 
باهلل على أحد من خلمه، ٌسبح حتى عرؾ ذلن فً وجوه أصحابه ثم لال: وٌحن إنه ال ٌستشفع 

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5/1ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٓ٘/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٕٗٔ٘/1(:ص2٘ٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘ٔ٘/1(:ص22ٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٓٓ/ٖٕمفاتٌح الؽٌب: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ٘-ٕٗٔ٘/1(:ص2ٙٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٙٓ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٓٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ٘/1(:ص25ٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٓٓ/ٖٕمفاتٌح الؽٌب: (ٕٔ)
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شؤن هللا أعظم من ذلن، وٌحن أتدري ما هللا؟ إن هللا على عرشه، وعرشه على سماواته، 
 .(ٔ)وسماواته على أرضه، لال بإصبعٌه مثل المبة، وإنه لٌؤط به أطٌط الرحل بالركب"

َ،ٌة ، عن دمحم بن إبراهٌم بن الحارث ، عن أبٌه لال : "بعثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   فً َسِرّ
ٌْنَا ال تُْرَجعُوَن  َل { وأمرنا أن نمول إذا نحن أمسٌنا وأصبحنا : } أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْمنَاكُْم َعبَثًا َوأَنَّكُْم إِ

 .(ٕ)، لال : فمرأناها فؽنمنا وسلمنا"
 .(ٖ)[٘ٔ، بالرفع. ونحوه: }ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجٌُد{ ]البروج : «الكرٌم»ولرئ.  
 

 المرآن
ِ إِلًَها آَخَر اَل بُْرَهاَن لَهُ بِِه فَِإنََّما ِحَسابُهُ ِعْنَد َربِِّه إِنَّهُ اَل ٌُْفِلُح الْ  َكافُِروَن }َوَمْن ٌَْدعُ َمَع َّللاَّ

 [6ٔٔ({ ]المإمنون : 6ٔٔ)
 التفسٌر:

زاإه على عمله ومن ٌعبد مع هللا الواحد إلًها آخر، ال حجة له على استحماله العبادة، فإنما ج
 السٌِّا عند ربه فً اآلخرة. إنه ال فبلح وال نجاة للكافرٌن ٌوم المٌامة.

ِ إِلًَها آَخَر{ ]المإمنون :   [، أي:" ومن ٌعبد مع هللا 2ٔٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْدعُ َمَع َّللاَّ
 .(ٗ)الواحد إلًها آخر"

 .(٘)إال له معبودا آخر"ومن ٌدع مع المعبود الذي ال تصلح العبادة  لال الطبري: " 
[، أي:" ال حجة له على استحماله 2ٔٔلوله تعالى:}اَل بُْرَهاَن لَهُ بِِه{ ]المإمنون :  
 .(ٙ)العبادة"

 .(2)ال حجة له بما ٌمول، وٌعمل من ذلن وال بٌنة" لال الطبري: " 
 .(1)أي : ال دلٌل له على لوله، وهذه جملة معترضة" لال ابن كثٌر:" 

 .(5)لوله: "}ال برهان له به{، لال: بٌنة" عن مجاهد، 
لوله: "}ال برهان له به{: صفة أخرى لـ }إلها{، الزمة له، فإن الباطل ال  لال البٌضاوي: 

برهان به، جًء بها للتؤكٌد وبناء الحكم علٌه تنبٌها على أن التدٌن بما ال دلٌل علٌه ممنوع فضبل 
 .(ٓٔ)الشرط والجزاء"عما دل الدلٌل على خبلفه، أو اعتراض بٌن 

[، أي:" فإنما جزاإه على عمله 2ٔٔلوله تعالى:}فَإِنََّما ِحَسابُهُ ِعْنَد َربِِّه{ ]المإمنون :  
 .(ٔٔ)السٌِّا عند ربه فً اآلخرة"

ٌمول: فإنما حساب عمله السٌا عند ربه وهو موفٌه جزاءه إذا لدم  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)علٌه"

 .(ٖٔ)ًء عند ربه فٌوفٌه جزابه إذا لدم علٌه"أي: حساب عمله الس لال مكً:" 
 .(ٗٔ)أي : هللا ٌحاسبه على ذلن" لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .ٕ٘ٔ٘/1(:ص21ٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .(2ٕٙمعرفة الصحابة ألبً نعٌم برلم )(ٕ)
 .ٕٙٓ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5/1ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5/1ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5/1ٗٔاخرجه الطبري: (5)
 .52/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5/1٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٔٓ٘/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖٔ)
 .ٕٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 .(ٔ)" فهو مجاز له ممدار ما ٌستحمه" لال البٌضاوي: 
كؤنه لال: إن عمابه بلػ إلى حٌث ال ٌمدر أحد على حسابه إال  لال الفخر الرازي:" 

 .(ٕ)هللا"
[، أي:" إنه ال فبلح وال نجاة 2ٌُْٔٔفِلُح اْلَكافُِروَن{ ]المإمنون : لوله تعالى:} ِإنَّهُ اَل 

 .(ٖ)للكافرٌن ٌوم المٌامة"
ٌمول: إنه ال ٌنجح أهل الكفر باهلل عنده وال ٌدركون الخلود والبماء فً  لال الطبري:" 

 .(ٗ)النعٌم"
 .(٘)" أي: حسابه عدم الفبلح" لال البٌضاوي: 
 .(ٙ)ح لهم وال نجاة "أي : "ال فبللال ابن كثٌر: 
أي: ال ٌنجح وال ٌدرن البماء والخلود فً النعٌم أهل الكفر باهلل. وهذا ٌدل  لال مكً:" 

على أن الحك ٌثبت بالبرهان والحجة، والباطل ٌذهب بالبرهان، والحجة على بطبلنه. فالتملٌد 
 .(2)لمن لدر على الحجة والبرهان خطؤ منه"

 .(1)ثم حتم وأكد أن الكافر ال ٌبلػ أمنٌته وال ٌنجح سعٌه" لال ابن عطٌة:" 
[، وأورد فً ٔ}لَْد أَْفلََح اْلُمْإِمنُوَن{ ]المإمنون :  جعل فاتحة السورة : لال الزمخشري:" 

 .(5)[، فشتان ما بٌن الفاتحة والخاتمة"2ٔٔخاتمتها: }إِنَّهُ اَل ٌُْفِلُح اْلَكافُِروَن{ ]المإمنون : 
فإن لٌل كٌؾ تتصل هذه الخاتمة بما لبلها؟ للنا ألنه سبحانه لما  ر الرازي:"لال الفخ 

شرح أحوال الكفار فً جهلهم فً الدنٌا وعذابهم فً اآلخرة أمر باالنمطاع إلى هللا تعالى 
 .(ٓٔ)وااللتجاء إلى دالبل ؼفرانه ورحمته، فإنهما هما العاصمان عن كل اآلفات والمخافات"

لال: "لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً: ٌا حصٌن كم تعبد الٌوم إلها؟ لال أبً:  عن عمران بن حصٌن، 
سبعة ستة فً األرض وواحدا فً السماء. لال: فؤٌهم تعد لرؼبتن ورهبتن؟ لال: الذي فً 

السماء. لال: ٌا حصٌن أما إنن لو أسلمت علمتن كلمتٌن تنفعانن. لال: فلما أسلم حصٌن، لال: ٌا 
علمنً الكلمتٌن اللتٌن وعدتنً، فمال: لل: اللهم ألهمنً رشدي، وأعذنً من شر  رسول هللا

 .(ٔٔ)نفسً"
 -لال لتادة : ذكر لنا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لرجل : "ما تعبد ؟" لال : أعبد هللا ، وكذا وكذا  

بن ُضرٌّ فدعوتَه ، كشفه عنن ؟". لال : حتى عّد أصناما ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "فؤٌّهم إذا أصا
هللا عز وجل. لال : "فؤٌّهم إذا كانت لن حاجة فدعوتَه أعطاكها ؟" لال : هللا عز وجل. لال: "فما 
ٌحملن على أن تعبد هإالء معه ؟" لال : أردت شكره بعبادة هإالء معه أم حسبت أن ٌؽلب 

مون وال ٌعلمون" لال الرجل بعد ما أسلم : لمٌت رجبل علٌه. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "تعل
 .(ٕٔ)خصمنً"

                                                             

 .52/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .ٖٓٓ/ٖٕمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5/1٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .52/ٗتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٔٓ٘/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .5٘ٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (1)
 .2ٕٓ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٖٓٓ/ٖٕمفاتٌح الؽٌب: (ٓٔ)
 هذا حدٌث ؼرٌب". . ولال:"52ٖ/٘(:ص1ٖٖٗسنن الترمذي) (ٔٔ)
رسل من هذا الوجه ، ولد روى أبو عٌسى الترمذي فً هذا م . ولال:"ٕٓ٘/٘ذكره ابن كثٌر فً التفسٌر: (ٕٔ)

ٌْن ، عن أبٌه ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نحو ذلن". 1ٖٖٗجامعه ]برلم )  ([  مسنًدا عن عمران بن الُحَص
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بفتحها،، ولرأ الحسن « أنه»بكسر األلؾ، ولرأ الحسن ولتادة « إنه»لرأ الجمهور  
 .(ٔ) ، بفتح الٌاء والبلم«ال ٌفلح»ولتادة:

 
 المرآن

اِحِمٌَن ) ٌُْر الرَّ  [5ٔٔ]المإمنون : ({ 5ٔٔ}َولُْل َرّبِ اْؼِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخ
 التفسٌر:

: رّبِ تجاَوْز عن الذنوب وارحم; وأنت خٌر من رحم ذا ذنب، فمبل توبته ولم -أٌها النبً-ولل 
 ٌعالبه على ذنبه.

: رّبِ -أٌها النبً-[، أي:" ولل 1ٔٔلوله تعالى:}َولُْل َرّبِ اْؼِفْر َواْرَحْم{ ]المإمنون :  
 .(ٕ)تجاَوْز عن الذنوب وارحم"

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ولل ٌا دمحم: رب استر علً ذنوبً بعفون  لطبري:"لال ا 
 .(ٖ)عنها، وارحمنً بمبول توبتن، وتركن عمابً على ما اجترمت"

 .(ٗ)أي: استر علً ذنوبً بعفون عنها، وارحمنً بمبول توبتً منها" لال مكً:" 
 .(٘)أمر هللا النبً ملسو هيلع هللا ىلص بهذا الدعاء" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙ)علمنا سإال المؽفرة والرحمة" لال النسفً:" 
ثم أمر نبٌه علٌه الصبلة والسبلم باالستؽفار لتمتدي به األمة. ولٌل: أمره  لال المرطبً:" 

 .(2)باالستؽفار ألمته"
 .(1)، بضم الباء«رب اؼفر»ولرأ ابن محٌصن:  
اِحِمٌَن{ ]المإمنون : لوله   ٌُْر الرَّ [، أي:" وأنت خٌر من رحم ذا 1ٔٔتعالى:}َوأَْنَت َخ

 .(5)ذنب، فمبل توبته ولم ٌعالبه على ذنبه"

ٌمول: ولل: أنت ٌا رب خٌر من رحم ذا ذنب، فمبل توبته، ولم ٌعالبه  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)على ذنبه"

ن رحمته إذا أدركت أحدا أؼنته عن ثم لال }وأنت خٌر الراحمٌن{، أل لال النسفً:" 
 .(ٔٔ)رحمة ؼٌره ورحمة ؼٌره ال تؽنٌه عن رحمته"

ً لؤلمة طرٌك الثناء   لال الصابونً:" أمر رسوله باالستؽفار واالسترحام تعلٌما
 .(ٕٔ)والدعاء"
اِحِمٌَن { هذا إرشاد من هللا  لال ابن كثٌر:"  ٌُْر الرَّ لوله : } َولُْل َرّبِ اْؼِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخ

معناها « الرحمة»معناه: محو الذنب وستره عن الناس ، و –إذا أطِلك  -إلى هذا الدعاء ، فالَؽْفُر 
 .(ٖٔ): أن ٌسدده وٌوفمه فً األلوال واألفعال"

ملسو هيلع هللا ىلص بالدعاء فً المؽفرة والرحمة والذكر له تعالى بؤنه أمر رسول هللا  لال ابن عطٌة:" 
خٌر الراحمٌن، ألن كل راحم فمتصرؾ على إرادة هللا وتولٌفه وتمدٌره لممدار هذه الرحمة، 

                                                             

 .2٘ٔ/ٕٔ، وتفسٌرالمرطبً:5٘ٔ/ٗانظر: المحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5/1٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٓ٘/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .1٘ٗ/ٕتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .5٘ٔ/ٗانظر: المحرر الوجٌز: (1)
 .5ٖٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5/1٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1٘ٗ/ٕتفسٌر النسفً: (ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٕٓ٘/٘كثٌر:تفسٌر ابن  (ٖٔ)



ٔ2ٖ 
 

ورحمته تعالى ال مشاركة ألحد فٌها، وأٌضا فرحمة كل راحم فً أشٌاء وبؤشٌاء حمٌرات 
ع فٌها رحمة هللا تعالى من االستنماذ من النار، وهٌبة نعٌم الجنة باإلضافة إلى المعانً التً تم

وعلى ما فً الحدٌث فرحمة كل راحم بمجموعها كلها جزء من مابة رحمة هللا جلت لدرته: إذ 
 .(ٕ)"(ٔ)بث فً العالم واحدة وأمسن عنده تسعة وتسعٌن

 [:1ٔٔ-ٕٔٔفوابد اآلٌات:]
 فلٌتك ذلن باإلٌمان وصالح األعمال. عظم هول ٌوم المٌامة وشدة الفزع فٌه -ٔ
 تنزه هللا تعالى عن العبث واللهو واللعب. -ٕ
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء. -ٖ
 كفر وشرن من ٌدعو مع هللا إلهاً آخر. -ٗ
 الحكم بخسران الكافرٌن وعدم فبلحهم. -٘
 استحباب الدعاء بالمؽفرة والرحمة للمإمنٌن والمإمنات. -ٙ
 

 «)المإمنون(، والحمد هلل وحده آخر تفسٌر سورة»
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «النور»تفسٌر سورة 

 فً ترتٌب المصحؾ، نزلت بعد« الرابعة والعشرون»هً السورة «: النور»سورة 
عدد آٌاتها أربع وستون فى العرالى والشامى، واثنتان فى الحجازى. ، (ٖ)«الحشر»سورة: 

وستة عشر. وحروفها خمسة آالؾ وستمابة وثمانون. المختلؾ فٌها آٌتان: وكلماتها ألؾ وثلثمابة 
 .(ٗ)[ٖٗ[ و }ٌَْذَهُب بِاأْلَْبَصار{ ]النور : ٖٙ}بِاْلؽُُدّوِ َواآْلَصاِل{ ]النور : 

[، ٖٙ، على البلم آٌة واحدة }بِاْلؽُُدّوِ َواآْلَصال{ ]النور : «لم نرب»مجموع فواصل آٌاتها 
ٌِْر ِحَساٍب{ ]النور : وعلى الباء آٌتان }  . (٘)[5ٖ[ و }َسِرٌُع اْلِحَساب{ ]النور : 1ٖبِؽَ

                                                             

إن هللا خلك الرحمة ٌوم خلمها مابة رحمة فؤمسن عنده تسعة وتسعٌن رحمة وأرسل فى » فً الصحٌحٌن: (ٔ)
خلمه كلهم رحمة واحدة فلو ٌعلم الكافر بكل الذى عند هللا من الرحمة لم ٌٌؤس من الجنة ولو ٌعلم المإمن بالذى 

 .«عند هللا من العذاب لم ٌؤمن من النار
رضً هللا -من حدٌث ابً هرٌرة (2ٕٕ٘، رلم 1ٕٓٔ/ٗ( ، ومسلم )ٗٓٔٙ، رلم 2ٖٕٗ/٘البخارى )أخرجه 

 -عنه
 .5٘ٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .1ٕٓ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٖٗ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي: (ٗ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (٘)
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 :أسماء السورة 
  :ًسورة النور»اسمها التولٌف:» 

 ، وكتبت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر، وكتب السنة.«سورة النور»اشتهرت تسمٌتها باسم 
 ، كما روي:-ملسو هيلع هللا ىلص-وردت هذه التسمٌة فً عهد الرسول 
علموا رجالكم سورة المابدة، وعلّموا نساءكم : »-ملسو هيلع هللا ىلص-مجاهد، لال: لال رسول هللا  عن -

 .(ٔ)« سورة النور
 .(ٖ)، لال: "كتب عمر: علموا نساءكم سورة النور"(ٕ)عن أبً عطٌة -

 وهذه تسمٌتها فً المصاحؾ وكتب التفسٌر والسنة، وال ٌعرؾ لها اسم آخر.
 :وجه التسمٌة 

َماَواِت  فٌها:، لال تعالى:« النور»، لكثرة ذكر «سورة النور»سمٌت  ُ نُوُر السَّ }َّللاَّ
يٌّ  َجاَجةُ َكؤَنََّها َكْوَكٌب ُدّرِ َواأْلَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ فٌَِها ِمْصبَاٌح اْلِمْصَباُح فًِ ُزَجاَجٍة الزُّ

ٌْتُونٍَة اَل شَ  ٌْتَُها ٌُِضًُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر ٌُولَُد ِمْن َشَجَرةٍ ُمبَاَرَكٍة َز ْرلٌٍَِّة َواَل َؼْربٌٍَِّة ٌََكاُد َز
ٍء عَ  ًْ ُ بُِكّلِ َش ُ اأْلَْمثَاَل ِللنَّاِس َوَّللاَّ ٌَْضِرُب َّللاَّ ُ ِلنُوِرِه َمْن ٌََشاُء َو ِلٌٌم{ نُوٌر َعلَى نُوٍر ٌَْهِدي َّللاَّ

ُ ٖ٘]النور :   [.ٓٗ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمْن نُوٍر{ ]النور : [، }َوَمْن لَْم ٌَْجعَِل َّللاَّ
"سمٌت به الشتمالها على ما أمكن من بٌان  :لوله المهابمً عن الماسمً ونمل الشٌخ 

النور اإللهً، بالتمثٌل المفٌد كمال المعرفة الممكنة لنوع اإلنسان، مع ممدماتها، وهً أعظم 
 .(ٗ)"-مماصد المرآن

ى أو الُمْعنون له بسورة )النور(  الشعراوي:"ولال الشٌخ   وإذا استمرأنا موضوع الُمسمَّ
ولكن النور شابع فً كل  -ال ألول آٌاتها وال ألول كلماتها  -تجد النور شابعاً فً كل أعطافها 

حروفها، لماذا؟ لالوا: ألن النور من األلفاظ التً ٌدل علٌها نطمها وٌعرفها أكثر من أّي تعرٌؾ 

ؾ إال بحمٌمة ما ٌإدٌه، وهو آخر، ف الناس تعرؾ النور بمجرد نُْطك هذه الكلمة، والنور ال ٌُعرَّ
 .(٘)ما تتضح به المربٌات، وتتجلى به الكابنات، فلوال هذا النور ما كنا نرى شٌباً"

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 
 .(2). وروي عن ابن الزبٌر مثله(ٙ)أنزلت سورة النور بالمدٌنة" لال ابن عباس:"

 .(1)لال الفٌروزآبادي: " السورة مدنٌة باالتفاق"
 .(5)سورة النور مدنٌة باإلجماع" لال المرطبً:"

 .(ٓٔ)نزلت جمٌعها بالمدٌنة" هبة هللا بن سالمة:"لال 
لال ابن عاشور:" وهً مدنٌة باتفاق أهل العلم وال ٌعرؾ مخالؾ فً ذلن. ولد ولع فً 

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ِلٌَْستَؤِْذْنكُُم الَِّذٌَن َملََكْت عند لوله « تفسٌر المرطبً»نسخ  تعالى: }
ٌَْمانُكُْم{ ]النور :  ، ٌعنً: اآلٌة. فنسب «وهً مكٌة»[، اآلٌة فً المسؤلة الرابعة كلمة 1٘أَ

، إلى المرطبً (ٔ)، وتبعه اآللوسً(ٔٔ)«تفسٌر البٌضاوي»على « حاشٌته»الخفاجً فً 

                                                             

 .، وعزاه إلى سعٌد بن منصور وابن المنذر والبٌهمًٕٗٔ/ ٙالدر المنثور أورده السٌوطً فً  (ٔ)
، توفً فً والٌة عبد الملن. ٌنظر: (ٕ) ًّ ًّ الهمدان أبو عطٌة: مالن بن عامر، ولٌل: ابن أبً جندب، الوادع

 .5ٓ/ ٖٗ، وتهذٌب الكمال 2ٔ/ ٘، والثمات البن حبان 1ٕٕ/ ٕتارٌخ ابن معٌن 
 سوؾ ٌؤتً تخرٌجه فً فً فضابل السورة. (ٖ)
 .2ٖٓ/2محاسن التؤوٌل: (ٗ)
 .1ٖٔٓٔ /ٙٔتفسٌر الشعراوي: (٘)
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.ٕٗٔ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٙانظر: الدر المنثور: (2)
 .ٖٖٗ/ ٔبصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي: (1)
 .1٘ٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٖٓٔالناسخ والمنسوخ: (ٓٔ)
اِضى َعلَى تْفسٌِر انظر:  (ٔٔ) اة: ِعَناٌةُ المَاِضى وِكفَاٌةُ الرَّ َهاِب َعلَى تْفسٌِر الَبٌَضاِوي، اْلُمَسمَّ َحاِشٌةُ الّشِ

 .51ٖ، ٖٓ٘/ٙالبٌََضاوي:
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ٌة مع أن سبب نزولها الذي ذكره المرطبً صرٌح فً أنها نزلت أن تلن اآلٌة مك
 . (ٕ)«مدنٌة باإلجماع»بالمدٌنة كٌؾ ولد لال المرطبً فً أول هذه السورة 

وهً »ولعل تحرٌفا طرأ على النسخ من تفسٌر المرطبً وأن صواب الكلمة 
طٌة، لال ، أي: ؼٌر منسوخ حكمها، فمد ولعت هذه العبارة فً تفسٌر ابن ع(ٖ)«محكمة

 .(٘)" (ٗ)«وهذه اآلٌة محكمة. لال ابن عباس: تركها الناس » 
 المإمنون» مع سورة « النور »مناسبة سورة:» 

 لما لبلها من النواحً اآلتٌة:« سورة النور»تظهر مناسبة 
 [، وذكر هنا٘إنه لال فى السورة السالفة: }َوالَِّذٌَن هُْم ِلفُُروِجِهْم َحافِظُوَن{ ]المإمنون :  -ٔ

أحكام من لم ٌحفظ فرجه من الزانٌة والزانً وما اتصل بذلن من شؤن المذؾ ولصة 
اإلفن واألمر بؽض البصر الذي هو داعٌة الزنا، وأمر من لم ٌمدر على النكاح 

 باالستعفاؾ، والنهى عن إكراه الفتٌات على الزنا.
ذكر هنا جملة  -هىإنه تعالى لما لال فٌما سلؾ إنه لم ٌخلك الخلك عبثا بل لؤلمر والن  -ٕ

 .(ٙ)من األوامر والنواهً
 أؼراض السورة ومماصدها 

ممصود  إن المحور العام الذي تدور حوله السورة، هو محور التربٌة، لال المرطبً:"
 . (2)" هذه السورة ذكر أحكام العفاؾ والستر

لكانت جدٌرة بهذا  ،«األسرة»رحمه هللا: "وإنها لو سمٌت سورة  أبو زهرة ولال الشٌخ
 .(1)االسم"

 :السورة وفك التالً ٌمكن تلخٌص مماصد
وما تضمنته من أحكام ومبادئ إنما هً من  -وهذا شؤن المرآن كله-بٌان أن هذه السورة  -ٔ

عند هللا سبحانه، فهو سبحانه أعلم بما ٌصلح عباده وما ٌفسدهم، وأن ما ٌختاره سبحانه 
به; ألن فٌه تحمٌك مصلحتهم الدنٌوٌة، ونٌل  لعباده فرض علٌهم التزامه والعمل

 .سعادتهم األخروٌة، وال ٌمكن تحمٌك هذه وتلن إال بما شرعه هللا سبحانه
-تجرٌم عموبتً الزنى والمذؾ، وبٌان حّدِ كل منهما; لما لهاتٌن الجرٌمتٌن من خطر   -ٕ

  .على أمن المجتمع وسبلمة األسرة -أي خطر
عنها مما رمٌت به من إفن وزور، وأنها رضً هللا عنها رضً هللا  عابشة تبربة السٌدة -ٖ

كانت طاهرة عفٌفة، ال ٌشن فً هذا إال كل أفَّان أثٌم. ولد لررت السورة فً هذا 
السٌاق لاعدة مهمة، وهً أن األصل ُحْسن الظن بالمسلم، وال ٌُْعَدل عن هذا األصل إال 

 .بٌمٌن
انتشار الفاحشة فً المجتمع من أهم التحذٌر من إشاعة الفاحشة فً المجتمع; إذ إن  -ٗ

عوامل هدمه وانهٌاره، وانتشار الفاحشة فً المجتمع ٌعنً خرابه ودماره، وشٌوع 
  .الفضٌلة فٌه ٌعنً بناءه واستمراره

                                                                                                                                                                               

بٌؤٌها الذٌن آمنوا فبل وجه لمول  وهذه اآلٌة مدنٌة كالسورة ألّن الؽبلم أنصاري واآلٌة مصدره لال:"
 المرطبً رحمه إنها مكٌة".

 .2ٖٕ/5انظر: روح المعانً: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٗٓ/ٕٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5ٖٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .5ٖٔ/1ٔالتحرٌر والتنوٌر: (٘)
 .ٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .1٘ٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٖٓٔ٘/ٓٔزهرة التفاسٌر: (1)
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تحدثت السورة عن وسابل الولاٌة من الجرٌمة، وتجنٌب النفوس أسباب اإلؼراء  -٘
لى أهلها، واألمر بؽض البصر والنهً والؽواٌة; وذلن ببٌان آداب البٌوت واالستبذان ع

عن إبداء الزٌنة للمحارم، والحث على إنكاح الفتٌان والفتٌات ؼٌر المتزوجات، ولو 
كانوا فمراء، فإن هللا سبحانه ٌؽنٌهم من فضله، فهو الؽنً الحمٌد، والنهً عن البؽاء 

  .ووسابله
تفضً إلى سوء وعالبة التحذٌر من اتباع خطوات الشٌطان، وبٌان أن اتباع خطواته   -ٙ

وخٌمة، حٌث إن الشٌطان ال ٌترن اإلنسان وشؤنه، بل ٌستجره من سوء إلى سوء، ومن 
َ  ذنب إلى آخر إلى أن ٌودي به فً نار جهنم، ثم ٌمول له: }إِنًِّ بَِريٌء ِمْنَن إِنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ

 [. َٙٔربَّ اْلَعالَِمٌَن{ ]الحشر : 
االستبذان على األسرة نفسها فً الدخول إلى الحجرات  تؤدٌب أهل البٌت الواحد بؤدب -6

المخصصة للرجل وزوجه، فدخول األوالد على أبوٌهما فً أولات الفجر والظهٌرة 
وبعد العشاء ٌستوجب إذن الوالدٌن. وأٌضاً، فإن األطفال البالؽٌن ٌجب علٌهم االستبذان 

رة كذلن أحكام كبار السن ككل آحاد األسرة، ال فً أولات العورات فحسب. وتبٌن السو
ٌِْهنَّ ُجنَاٌح أَْن  من النساء، البلبً لم ٌعد للرجال طمع فً الزواج منهن، أنه لٌس: }َعلَ

َجاٍت ِبِزٌنَة{ ]النور :  ٌَْر ُمتََبّرِ  [.ٌََٓٙضْعَن ثٌَِابَُهنَّ َؼ
ألمحت السورة الكرٌمة إلى أن صبلح المجتمع ٌبتدئ من بٌوت العبادة; ورأس العبادة  -5

الصبلة، فهً طهارة الملوب، والمجتمع الصالح ما لام إال على طهارة النفوس، فذكر 
ارها وروادها والمعلمة للوبهم بها  .سبحانه وتعالى المساجد ومكانتها، ومنزلة عمَّ

هت السورة األنظار إلى خلمه سبحانه وتعالى، وخضوع الوجود له عز وجل، فكل  -5 وجَّ
 .ْفك مشٌبته، كل ذلن بانتظام وبمدر وبحكمةما الوجود خاضع ألمره، وسابر وَ 

لؤلدب الواجب مع  -وهم موجدون فً كل عصر ومصر-بٌنت السورة مجافاة المنافمٌن  -ٓٔ
  .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الطاعة والتحاكم. وصورت أدب المإمنٌن الخالص وطاعتهم

االستخبلؾ فً األرض، َوْعده سبحانه عباده المإمنٌن حك اإلٌمان المطبمٌن لشرعه،  -ٔٔ
  .والتمكٌن فً الدٌن، والنصر على الكافرٌن

تحدثت السورة عن آداب الضٌافة فً محٌط البٌوت بٌن األلارب واألصدلاء. وآداب  -ٕٔ
 .الجماعة المسلمة كلها كؤسرة واحدة، مع رسولها ومربٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

اوات واألرض، وعلمه بوالع الناس، وما ختم السورة بإعبلن ملكٌة هللا لما فً السم -ٖٔ
تنطوي علٌه حناٌاهم، ورجعتهم إلٌه، وحسابهم على ما ٌعلمه من أمرهم. وهو بكل 

  .(ٔ)شًء علٌم
 :فضائل السورة 

  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:
عشر من لرأ سورة النور أعطً من األجر »عن أبً بن كعب لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -

 .(ٕ)«حسنات بعدد كل مإمن فٌما مضى وفٌما بمً
ال تنزلوهن الؽرؾ، »عن عابشة رضً هللا عنها وعن أبٌها لالت: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -

 .(ٖ)«وال تعلموهن الكتابة، وعلموهن المؽزل، وسورة النور

                                                             

 انظر: اسبلم وٌب]مولع الكترونً[. (ٔ)
 .]ضعٌؾ[21ٓ/ٕ(:ص5ٔٔٔ، والمستؽفري فً الفضابل)ٕٙ/2اخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٕ)
 . 5ٓ/ٗ(:ص2ٕٕٕ، والبٌهمً فً الشعب)(5ٖٗٗ، رلم ٖٓٗ/ٕأخرجه الحاكم فً المستدرن)(ٖ)

 اإلسناد ولم ٌخرجاه "هذا حدٌث صحٌح لال الحاكم: 
 .للت: فً سنده عبد الوهاب بن الضحان، إذ كذبه عدة من العلماء وتركه آخرون

، والمستؽفري فً ٕٙ/2، والثعلبً فً الكشؾ والبٌان:(2ٖٔ٘، رلم ٖٗ/ٙوأخرجه الطبرانى فى األوسط )
 .وفٌه دمحم بن إبراهٌم الشامً. لال الدارلطنً: "كذاب"، 2ٙ٘/ٕ(:ص1ٖ5الفضابل)

 اء فً نوادر األصول ما نصه:ج
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 .(ٔ)عن أبً عطٌة، لال: "كتب عمر: علموا نساءكم سورة النور" -
سور بن مخرمة أنه سمع عمر بن الخطاب ٌمول: "تعلموا سورة البمرة وسورة عن الم -

 .(ٕ)النساء وسورة المابدة وسورة الحج وسورة النور فإن فٌهن الفرابض"
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 

ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن 
 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المرآن
 [ٔ({ ]النور : ٔ}سُوَرةٌ أَْنَزْلنَاَها َوفََرْضنَاَها َوأَْنَزْلنَا فٌَِها آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت لَعَلَّكُْم تَذَكَُّروَن )

 التفسٌر:
المرآن أنزلناها، وأوجبنا العمل بؤحكامها، وأنزلنا فٌها دالالت واضحات; هذه سورة عظٌمة من 

 بهذه اآلٌات البٌنات، وتعملوا بها. -أٌها المإمنون-لتتذكروا 
 [، أي:" هذه سورة عظٌمة من المرآن أنزلناهألوله تعالى:}سُوَرةٌ أَْنَزْلنَاَها{ ]النور :  
 .(ٖ)ا"لال الطبري: ٌعنً:" وهذه السورة أنزلناه 
 .(ٗ)[، أي:" وأوجبنا العمل بؤحكامها"ٔلوله تعالى:}َوفََرْضنَاَها{ ]النور :  

                                                                                                                                                                               

حذرهم ذلن ألن فً إسكانهن الؽرؾ تطلعا إلى الرجال ولٌس فً ذلن تحصٌن لهن وال ستر فإنهن ال ٌملكن 
 أنفسهن حتى ٌشرفن على الرجال فٌحدث الببلء والفتنة فحذرهم أن ٌجعلوا لها ذرٌعة إلى الفتنة

ن أن ال ٌراهن الرجال وال ٌرٌن الرجال( ألنها خلمت وهو كما لال علٌه السبلم )لٌس للنساء شًء خٌر لهن م
من الرجال فهمتها فٌه وخلك فً الرجل الشهوة فجعلت سكنا له فؽٌر مؤمون كل واحد منهما فً صاحبه وكذلن 

 تعلٌم الكتابة ربما كانت سببا
عبٌر عن الضمٌر للفتنة وكتبت إلى من تهوى وفً الكتابة عٌن من العٌون به ٌبصر الشاهد الؽابب وفً ذلن ت

بما ال ٌنطك به اللسان فهو أبلػ من اللسان فؤحب علٌه السبلم أن ٌمطع عنهن أسباب الفتنة تحصٌنا لهن وطهارة 
 (.ٓ٘/  ٖلملوبهن. اهـ )نوادر األصول 

، ومصنؾ عبد الرزاق 2ٙ٘/ٕ(:ص1ٗٓ(، وفضابل المرآن للمستؽفري)1ٕٔ"فضابل المرآن ألبً عبٌد )(ٔ)
 .. وٌروى مرفوًعا وال ٌصح ٓٙ٘/ 5(، وكنز العمال 2ٌٖٕٗمان )(، وشعب اإلٖٖٔٔ)
 .22٘/ٕ(:ص1ٗٔأخرجه المستؽفري فً الفضابل) (ٕ)
 .5/1ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
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 .(ٔ)لال ٌحٌى:" فرض فٌها فرابضه" 
 .(ٕ)أي: بٌنّاها" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٖ)لال سهل بن عبدهللا:" أي: جمعناها وبٌنا حبللها وحرامها" 
ٌَّناها"َوفََرْضنَاَها{، ٌمول: عن ابن عباس، "}  ب

(ٗ). 
 .(٘)فرضناها لهذا الذي ٌتلوها مما فرض فٌها" لال ابن زٌد:" 
ْضناَها»ولرأ مجاهد:   لناها ونزلنا فٌها فرابض مختلفة، (ٙ)«َوفَرَّ ، بالتشدٌد، أي: وفصَّ

ولرا لّراء المدٌنة والكوفة والشام: }َوَفَرْضَناَها{ بتخفٌؾ الراء، بمعنى: أوجبنا ما فٌها من 
ٌَّنا ذلن لكماألحكام   .(2)علٌكم، وألزمناكموه وب
ْضَناها:"»عن مجاهد: لوله    .(1)األمر بالحبلل، والنهً عن الحرام" ، لال:«َوفَرَّ
[، أي:" وأنزلنا فٌها دالالت ٔلوله تعالى:}َوأَْنَزْلَنا فٌَِها آٌَاٍت َبٌِّنَاٍت{ ]النور :  

 .(5)واضحات"
السورة عبلمات ودالالت على الحّك واضحات لال الطبري: ٌمول: "وأنزلنا فً هذه  

لَها وفكَّر فٌها بعمل أنها من عند هللا، فإنها الحّك المبٌن، وإنها تهدي إلى الصراط  لمن تؤمَّ
 .(ٓٔ)المستمٌم"
ٌَاٍت بٌََِّناٍت{، لال: الحبلل والحرام والحدود"   .(ٔٔ)عن ابن ُجَرٌج: "}َوأَنزْلنَا فٌَِها آ
بهذه اآلٌات  -أٌها المإمنون-[، أي:" ; لتتذكروا ٔتعالى:}لَعَلَّكُْم تَذَكَُّروَن{ ]النور : لوله  

 .(ٕٔ)البٌنات، وتعملوا بها"
 .(ٖٔ)لال ٌحٌى:" لكً تذكروا" 
 .(ٗٔ)لال ابن جرٌج: "ٌمول: لتتذكروا بهذه اآلٌات البٌنات التً أنزلناها" 
 

 المرآن
انًِ  انٌَِةُ َوالزَّ ِ إِْن كُْنتُْم }الزَّ فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجْلَدٍة َواَل تَؤُْخْذكُْم بِِهَما َرأْفَةٌ فًِ ِدٌِن َّللاَّ

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوْلٌَْشَهْد َعذَابَُهَما َطائِفَةٌ ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن )  [ٕ({ ]النور : ٕتُْإِمنُوَن بِاَّللَّ
 التفسٌر:

لزانً اللذان لم ٌسبك لهما الزواج، عموبةُ كل منهما مابة جلدة بالسوط، وثبت فً السنة الزانٌة وا
مع هذا الجلد التؽرٌب لمدة عام. وال تحملكم الرأفة بهما على ترن العموبة أو تخفٌفها، إن كنتم 

نٌعًا مصدلٌن باهلل والٌوم اآلخر عاملٌن بؤحكام اإلسبلم، ولٌحضر العموبةَ عدد من المإمنٌن; تش
 وزجًرا وعظة واعتباًرا.

انًِ فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمابَةَ َجْلَدٍة{ ]النور :   انٌَِةُ َوالزَّ [، أي:" ٕلوله تعالى:}الزَّ
 .(ٔ)الزانٌة والزانً اللذان لم ٌسبك لهما الزواج، عموبةُ كل منهما مابة جلدة بالسوط"

                                                             

 .ٕٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٕٔٙتؤوٌل مشكل المرآن: (ٕ)
 .ٔٔٔتفسٌر التستري: (ٖ)
 .5/5ٓٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5/5ٓٔأخرجه الطبري: (٘)
 .55/1ٙٔأخرجه عنه الطبري: (ٙ)
 .5/5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5/1ٙٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .5/5ٓٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 . 5/5ٓٔأخرجه الطبري:(ٔٔ)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 . 5/5ٓٔأخرجه الطبري:(ٗٔ)
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ل أو زنت من النساء، وهو حّر بكر ؼٌر لال الطبري: ٌمول:" من زنى من الرجا 
 .(ٕ)محصن بزوج، فاجلدوه ضربا مبة جلدة، عموبة لما صنع وأتى من معصٌة هللا"

لال أهل العلم: إنما بدأ بالمرأة، ألن رلة الملب علٌهن أكثر، فبدأ بهن  لال السمعانً:" 
لشهوة فٌهن أكثر، والزنا لببل ٌترن إلامة الحد علٌها، وٌكون أمرها لهم، ومنهم من لال: ألن ا

نتٌجة الشهوة، وبدأ فً حد السرلة بالرجل; ألن الموة والجراءة فً الرجال أكثر، والسرلة نتٌجة 
 .(ٖ)الموة والجراءة، وهذا لول حسن"

 وفً اآلٌة لوالن: 
 أحدهما: أن اآلٌة عامة فً األبكار والثٌب، فتجلد الثٌب مع الرجم. 

" أنه جلد شراحة الهمدانٌة ٌوم الخمٌس مابة،  -رضً هللا عنه  -روي عن علً 
 .(ٗ)ورجمها ٌوم الجمعة، ولال: جلدتها بكتاب هللا، ورجمتها بسنة رسول هللا"

الثانً: أن اآلٌة مخصوصة لؤلبكار، وأن الثٌب ٌرجم وال ٌجلد، واتفك أهل العلم أن هذه اآلٌة 
 .(٘)لول عامة العلماءناسخة; ألن المذكورة فً اإلمسان فً سورة النساء. وهذا 

وعامة العلماء على أن الثٌب ال ٌجلد مع الرجم ألن النبً صلى هللا علٌه  لال البؽوي:" 
وسلم رجم ماعزا والؽامدٌة ولم ٌجلدهما. وعند أبً حنٌفة رضً هللا عنه: التؽرٌب أٌضا منسوخ 

 .(ٙ)فً حك البكر. وأكثر أهل العلم على أنه ثابت"
إذا كان بكًرا لم ٌتزوج، فإن حدَّه مابة جلدة  كما فً اآلٌة، وٌزاد فؤما لال ابن كثٌر:" 

 .(2)على ذلن أن ٌُؽّرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء"
روى نافع عن ابن عمر رضً هللا عنهما :"أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ضرب وؼرب، وأن أبا بكر  

 .(1)ؼرب"رضً هللا عنه ضرب وؼرب، وأن عمر رضً هللا عنه ضرب و
ًّ ، فً األعرابٌٌن اللذٌن و ثبت فً الصحٌحٌن.. عن أبً هرٌرة وزٌد بن خالد الُجَهن

على هذا  -ٌعنً أجٌرا  -فمال أحدهما : ٌا رسول هللا ، إن ابنً كان َعِسٌفا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أتٌا رسوَل هللا 
ت أهل العلم ، فؤخبرونً أن على ابنً فزنى بامرأته ، فافتدٌت ابنً منه بمابة شاة َوَولٌَدة ، فسؤل

جلد مابة وتؽرٌَب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "والذي نفسً بٌده ، 
أللضٌن بٌنكما بكتاب هللا : الولٌدة والؽنم َردٌّ علٌن ، وعلى ابنن َجْلُد مابة وتؽرٌُب عام. واؼد ٌا 

إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها". فؽدا علٌها فاعترفت ،  -لرجل من أسلم  -أنٌس 
 .(5)فرجمها"
ِ{ ]النور :   [، أي:" وال تحملكم الرأفة ٕلوله تعالى:}َواَل تَؤُْخْذكُْم بِِهَما َرأْفَةٌ فًِ ِدٌِن َّللاَّ

 .(ٓٔ)بهما على ترن العموبة أو تخفٌفها"
والزانٌة أٌها المإمنون رلة الرحمة فً فً لال الطبري: ٌمول:" ال تؤخذكم بالزانً  

 .(ٔٔ)طاعة هللا فٌما أمركم به من إلامة الحد علٌهما على ما ألزمكم به"
ًّ عنه المإمنون من أخذ الرأفة بهما، على لولٌن:   واختلؾ أهل التؤوٌل فً المنه

                                                                                                                                                                               

 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5/5ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .عن الشعبً أن علٌا ... فذكره، وهذا مرسل، الشعبً لم ٌدرن علٌا 2ٓٔ/ ٔوأحمد  1ٕٔٙأخرجه البخاري (ٗ)
 .1ٕٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:51ٗ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (٘)
 .1ٕٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٙ-٘/ٙابن كثٌر:تفسٌر  (2)
ولال: حدٌث ؼرٌب، وأخرجه الحاكم:  2ٕٔ - 2ٔٔ/  ٗأخرجه الترمذي فً الحدود، باب ما جاء فً النفً: (1)
/  1، وصححه األلبانً فً االرواء: ٖٕٕ/  1وصححه على شرط الشٌخٌن، والبٌهمً فً السنن:  5ٖٙ/  ٗ

 .ٖٖٔ/  ٖ، وانظر: نصب الراٌة: ٔٔ
 .(52ٙٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖٙٙ،  ٖٕٗٔصحٌح البخاري برلم )(5)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٔ-5/5ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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بن أبً  ، وعطاء(ٔ)أحدهما : أن تدعوه الرحمة إلى إسماط الحد حتى ال ٌمام ، لاله مجاهد
 .(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، وابن جرٌج(ٕ)رباح

 .(٘)لال ابن زٌد:" فتدعوهما من حدود هللا التً أمر بها وافترضها علٌهما" 
 .(ٙ)لال ابن جرٌج:ٌعنً:" ال تضٌعوا حدود هللا" 
 .(2)ال تضٌعوا الحدود فً أن تمٌموها" لال مجاهد:" 
 .(1)ٌمام حد هللا وال ٌعطل، ولٌس بالمتل" لال عطاء:" 
ِ{، لال: الضرب"   .(5)عن إبراهٌم، لوله: "}َوال تَؤُْخْذكُْم بِِهَما َرأْفَةٌ فًِ ِدٌِن َّللاَّ
 .(ٓٔ)ولال سعٌد بن جبٌر: "الجلد" 
 .(ٔٔ)أي فً الحدود أو فً العموبة؟ لال: ذلن فٌهما جمٌعا" لال سلٌمان بن ٌسار:" 
انًِ فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما{ ... إلى لوله: لال عمران: "لل  انٌَِةُ َوالزَّ ت ألبً مجلز: }الزَّ

}َواْلٌَْوِم اآلِخِر{، إنا لنرحمهم أن ٌجلد الرجل حدًّا، أو تمطع ٌده، لال: إنما ذان أنه لٌس للسلطان 
 .(ٕٔ)إذا رفعوا إلٌه أن ٌدعهم رحمة لهم حتى ٌمٌم الحد"

 بن عبد هللا بن عمر، لال: "جلد ابُن عمر جارٌةً له أحدثت، فجلد وروي عن عبٌد هللا 
ِ{، فمال:  رجلٌها، لال نافع: وحسبت أنه لال: وظهرها، فملت: }َوال تَؤُْخْذكُْم بِِهَما َرأْفَةٌ فًِ ِدٌِن َّللاَّ

 .(ٖٔ)وأخذتنً بها رأفة؟ إن هللا لم ٌؤمرنً أن ألتلها"
 .(ٗٔ)ما بٌنكم ، فما بلؽنً من َحّدٍ فمد َوَجب""تعافَُوا الحدود فٌ وفً الحدٌث:

وفً الحدٌث اآلخر : "لََحدٌّ ٌمام فً األرض ، خٌر ألهلها من أن ٌُمَطروا أربعٌن 
 .(٘ٔ)صباحا"

، وسعٌد بن (ٙٔ)الثانً : أن تدعوه الرحمة إلى تخفٌؾ الضرب حتى ال ٌإلم ، لاله الحسن
 .(1ٔ)، ولتادة(2ٔ)المسٌب

لتادة، عن الحسن وسعٌد بن المسٌب: "}َوال تَؤُْخْذكُْم بِِهَما َرأْفَةٌ فًِ أبً جعفر، عن عن  
ِ{، لال: الجلد الشدٌد"  .(5ٔ)ِدٌِن َّللاَّ

 .(ٕٓ)ولال عامر:" الضرب الشدٌد" 

                                                             

 .5/5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5/5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5/5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5/5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 . 5/5ٕٔأخرجه الطبري:(٘)
 . 5/5ٔٔأخرجه الطبري:(ٙ)
 . 5/5ٔٔأخرجه الطبري:(2)
 . 5/5ٔٔأخرجه الطبري:(1)
 . 5/5ٔٔأخرجه الطبري:(5)
 . 5/5ٔٔأخرجه الطبري:(ٓٔ)
 .5/5ٕٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕ-5/5ٔٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5/5ٔٔاخرجه الطبري: (ٖٔ)
عن أبٌه ( من حدٌث عمرو بن شعٌب ، 1/2ٓ( والنسابً فً السنن )2ٖٙٗرواه أبو داود فً السنن برلم )(ٗٔ)

 .، عن جده
 .( من حدٌث أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه1/2٘( والنسابً فً السنن )ٕٖٙ/ٕالمسند )(٘ٔ)
 .5/5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .5/5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .5/5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .5/5ٕٔأخرجه الطبري: (5ٔ)
 .5/5ٕٔأخرجه الطبري: (ٕٓ)
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حماد، لال: " ٌحّد الماذؾ والشارب وعلٌهما ثٌابهما. وأما الزانً فتخلع عن شعبة، عن  
ِ{، فملت لحماد: أهذا فً الحكم؟ لال: فً ثٌابه. وتبل هذه اآلٌة: }َوال  تَؤُْخْذكُْم بِِهَما َرأْفَةٌ فًِ ِدٌِن َّللاَّ

 .(ٔ)الحكم والجلد"
معمر، عن الزهري، لال: "ٌجتهد فً حّد الزانً والفرٌة، وٌخفؾ فً حّد الشرب. عن  

 .(ٕ)ولال لَتادة: ٌخفؾ فً الشراب، وٌجتهد فً الزانً"
المعنى الجنٌد فمال : الشفمة على المخالفٌن كاإِلعراض عن لال الماوردي:"واستنبط هذا 

 .(ٖ)الموالعٌن"
وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب لول من لال: معنى ذلن: وال تؤخذكم  لال الطبري:"

بهما رأفة فً إلامة حّد هللا علٌهما الذي افترض علٌكم إلامته علٌهما، وإنما للنا ذلن أولى 
ة لول هللا بعده: }فً دٌن هللا{، ٌعنً: فً طاعة هللا التً أمركم بها. التؤوٌلٌن بالصواب، لدالل

ومعلوم أن دٌن هللا الذي أمر به فً الزانٌٌن: إلامة الحد علٌهما، على ما أمر من جلد كل واحد 
منهما مبة جلدة، مع أن الشّدة فً الضرب ال حّد لها ٌولؾ علٌه، وكل ضرب أوجع فهو شدٌد، 

الشدة حّد ال زٌادة فٌه فٌإمر به. وؼٌر جابز وصفه جّل ثناإه بؤنه أمر بما  ولٌس للذي ٌوجع فً
ال سبٌل للمؤمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلن كذلن، فالذي للمؤمورٌن إلى معرفته السبٌل، هو 
عدد الجلد على ما أمر به، وذلن هو إلامة الحد على ما للنا. وللعرب فً الرأفة لؽتان: الرأفة 

لهمزة، والرآفة بمدها، كالسؤمة والسآمة، والكؤبة والكآبة. وكؤن الرأفة المّرة الواحدة، بتسكٌن ا
 .(ٗ)والرآفة المصدر، كما لٌل: ضإل ضآلة مثل فعل فعالة، ولبح لباحة"

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{ ]النور :   [، أي:" إن كنتم مصدلٌن ٕلوله تعالى:}إِْن كُْنتُْم تُْإِمنُوَن ِباّلِلَّ
 .(٘) والٌوم اآلخر عاملٌن بؤحكام اإلسبلم"باهلل

ٌمول: إن كنتم تصّدلون باهلل ربكم وبالٌوم اآلخر، وأنكم فٌه مبعوثون  لال الطبري:"

لحشر المٌامة، وللثواب والعماب، فإن من كان بذلن مصّدلا، فإنه ال ٌخالؾ هللا فً أمره ونهٌه; 
 .(ٙ)خوؾ عمابه على معاصٌه"

أي : فافعلوا ذلن : ألٌموا الحدود على من زنى ، وشددوا علٌه الضرب  لال ابن كثٌر:"
حا ; لٌرتدع هو ومن ٌصنع مثله بذلن"  .(2)، ولكن لٌس مبّرِ

ولد جاء فً المسند عن بعض الصحابة أنه لال :" ٌا رسول هللا ، إنً ألذبح الشاة وأنا 
 .(1)«"ولن فً ذلن أجر«أرحمها ، فمال : 

[، أي:" ولٌحضر العموبَة ْٕشَهْد َعذَابَُهَما َطابِفَةٌ ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن{ ]النور : لوله تعالى:}َوْلٌَ  
 .(5)عدد من المإمنٌن; تشنٌعًا وزجًرا وعظة واعتباًرا"

ولٌحضر جلد الزانٌٌن البكرٌن وحّدهما إذا ألٌم علٌهما طابفة من أهل  لال الطبري:"
 .(ٓٔ)«"طابفة»فما زاد:  اإلٌمان باهلل ورسوله، والعرب تسمً الواحد

هذا فٌه تنكٌل للزانٌٌن إذا ُجِلدا بحضرة الناس ، فإن ذلن ٌكون أبلػ فً  لال ابن كثٌر:"
زجرهما ، وأنجع فً ردعهما ، فإن فً ذلن تمرٌعًا وتوبٌخا وفضٌحة إذا كان الناس 

 .(ٔٔ)حضورا"
                                                             

 .5/5ٕٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٖ-5/5ٕٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٕ/ٗالنكت والعٌون: (ٖ)
 .5/5ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .5/5ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1/ٙتفسٌر ابن كثٌر/: (2)
 .( من حدٌث لرة المزنً ، رضً هللا عنهٖٙٗ/ٖالمسند )(1)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .5/5ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1/ٙتفسٌر ابن كثٌر/: (ٔٔ)
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 البكرٌن، على ألوال:واختلؾ فً مبلػ عدد الطابفة الذي أمر هللا بشهود عذاب الزانٌٌن 
 .(ٖ)، وإبراهٌم(ٕ)، وحماد(ٔ)أحدها: ألله واحد. وهذا لول مجاهد

 .(ٗ)لال مجاهد:" الطابفة: رجل" 
الثانً: الطابفة: الواحد إلى األلؾ، ومنه لوله تعالى: }َوِإْن َطابِفَتَاِن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن اْلتَتَلُوا فَؤَْصِلُحوا 

ٌْنَُهَما{ ]الحجرات :   .(٘)وهذا مروي عن مجاهد أٌضا [.5بَ
 .(ٙ)رجل واحد فما فوله. وهذا لول مجاهد أٌضاالثالث: أن الطابفة: 

 .(1)، وعطاء(2)الرابع: أن الطابفة  فً هذا الموضع، ألله: رجبلن. وهذا لول عكرمة
 .(5)لال عكرمة:" لٌحضر رجبلن فصاعدا" 

 .(ٓٔ)الزهريالطابفة: الثبلثة فصاعدا. وهذا لول الخامس: أن 
 .(ٔٔ)نفر من المسلمٌن. وهذا لول لتادةالسادس: أنه 

عن أشعث، عن أبٌه، لال: "أتٌت أبا برزة األسلمً فً حاجة، ولد أخرج جارٌة إلى  
باب الدار، ولد زنت، فدعا رجبل فمال: اضربها خمسٌن! فدعا جماعة، ثم لرأ: }َوْلٌَْشَهْد َعذَابَُهَما 

 .(ٕٔ)ٌن{"َطابِفَةٌ ِمَن اْلُمْإِمنِ 
 .(ٖٔ)الطابفة التً ٌجب بها الحّد أربعة. وهذا لول ابن زٌدالسابع: أن 

لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال: ألل ما ٌنبؽً حضور ذلن  
: لد من عدد المسلمٌن: الواحد فصاعًدا; وذلن أن هللا عّم بموله: }َوْلٌَْشَهْد َعذَابَُهَما َطابِفَةٌ{ والطابفة

تمع عند العرب على الواحد فصاعدا. فإذا كان ذلن كذلن، ولم ٌكن هللا تعالى ذكره وضع داللة 
على أن مراده من ذلن خاص من العدد، كان معلوما أن حضور ما ولع علٌه أدنى اسم الطابفة 

فَةٌ ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ذلن المحضر مخرج ممٌم الحّد مما، أمره هللا به بموله: }َوْلٌَْشَهْد َعذَابَُهَما َطابِ 
ؼٌر أنً وإن كان األمر على ما وصفت، أستحب أن ال ٌمصر بعدد من ٌحضر ذلن الموضع 

عن أربعة أنفس عدد من تمبل شهادته على الزنا; ألن ذلن إذا كان كذلن، فبل خبلؾ بٌن الجمع 
 .(ٗٔ)أنه لد أّدى الممٌم الحّد ما علٌه فً ذلن، وهم فٌما دون ذلن مختلفون"

 
 المرآن

َم  انٌَِةُ اَل ٌَْنِكُحَها إاِلَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌن َوُحّرِ انًِ اَل ٌَْنِكُح إاِلَّ َزانٌَِةً أَْو ُمْشِرَكةً َوالزَّ ذَِلَن َعلَى }الزَّ
 [ٖ({ ]النور : ٖاْلُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر:
الزانً ال ٌرضى إال بنكاح زانٌة أو مشركة ال تُِمرُّ بحرمة الزنى، والزانٌة ال ترضى إال بنكاح 
م ذلن  زان أو مشرن ال ٌُِمرُّ بحرمة الزنى، أما العفٌفون والعفٌفات فإنهم ال ٌرضون بذلن، وُحّرِ

 النكاح على المإمنٌن. 

                                                             

 .5ٗ-5/5ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5/5ٖٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5/5ٗٔأخرجه الطبري: (5)
 .5/5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5/5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5/5٘ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5/5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5/5٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
فً امرأة ٌمال لها  -ملسو هيلع هللا ىلص-فً رجل من المسلمٌن استؤذن رسول هللا : أنها نزلت مخصوصة أحدها: 

أم مهزول كانت من بؽاٌا الجاهلٌة من ذوات الراٌات وشرطت له أن تنفك علٌه، فؤنزل هللا هذه 
 .(ٕ)، ومجاهد(ٔ)اآلٌة فٌه وفٌها. لاله عبد هللا بن عمرو

بؽاٌا معلوم ذلن منهّن، فؤراد ناس من  لال الزهري ولتادة، لالوا: كان فً الجاهلٌة
ٌَْنِكُحَها إِال َزاٍن أَ  انٌَِةُ ال  ٌَْنِكُح إال َزانًٌَِة أَْو ُمْشِرَكًة َوالزَّ انًِ ال  ْو المسلمٌن نكاحهّن، فؤنزل هللا: }الزَّ

 .(ٖ)ُمْشِرٌن{ ... اآلٌة"
الرجل إنما ٌنكح لال سعٌد بن جبٌر:" أن نساء فً الجاهلٌة كّن ٌإاجرن أنفسهّن، وكان  

اِنً ال ٌَْنِكُح إال َزانٌَِةً أَْو  إحداهّن ٌرٌد أن ٌصٌب منها َعَرضا، فنهوا عن ذلن، ونزل: }الزَّ
انٌَِةُ ال ٌَْنِكُحَها إِال َزاٍن أَْو ُمْشِرٌن{، ومنهّن امرأة ٌمال لها:أّم مهزول"  .(ٗ)ُمْشِرَكةً َوالزَّ

ً تسعا بعد ولال عكرمة  صواحب الراٌات، وكّن أكثر من ذلن، ولكن : "إنه كان ٌسّمِ
هإالء أصحاب الراٌات: أّم مهزول جارٌة السابب بن أبً السابب المخزومً، وأم عُِلٌط جارٌة 
صفوان بن أمٌة، وحنة المبطٌة جارٌة العاصً بن وابل، وَمِرٌة جارٌة مالن بن عمٌلة بن 

سوٌد جارٌة عمرو بن عثمان  السباق بن عبد الدار، وحبللة جارٌة سهٌل بن عمرو، وأمّ 
جارٌة هشام بن ربٌعة بن حبٌب بن حذٌفة  المخزومً، وسرٌفة جارٌة زمعة بن األسود، وفرسة

بن جبل بن مالن بن عامر بن لَُإّي، ولرٌبا جارٌة هبلل بن أنس بن جابر بن نمر بن ؼالب بن 
 .(٘)فهر"

ة ٌمال لها عناق، وكان رجبل شدٌدا، نزلت فً مرثد، إذ كان له صدٌمة فً الجاهلٌالثانً : أنها 
وكان ٌمال له دلدل، وكان ٌؤتً مكة فٌحمل ضعفة المسلمٌن إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلمً صدٌمته، 
فدعته إلى نفسها، فمال: إن هللا لد حّرم الزنا، فمالت: أنَّى تبرز، فخشً أن تشٌع علٌه، فرجع إلى 

 فمال: ٌا رسول هللا، كانت لً صدٌمة فً الجاهلٌة، فهل ترى لً المدٌنة، فؤتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
انٌَِةُ ال ٌَْنِكُحَها إِال َزاٍن أَْو  انًِ ال ٌَْنِكُح إال َزانٌَِةً أَْو ُمْشِرَكةً َوالزَّ نكاحها؟ لال: فؤنزل هللا: }الزَّ

 .(ٙ)عمرو بن سعٌدوهذا لول  ُمْشِرٌن{ـ لال: كّن نساء معلومات ٌدعون: المٌلمٌات.
انه لما لدم المهاجرون المدٌنة، لدموها وهم بجهد، إال للٌل منهم، والمدٌنة ؼالٌة السعر،  الثالث:

شدٌدة الجهد، الخٌر بها للٌل. وفً السوق زوان متعالمات من أهل الكتاب، وإماء األنصار منهن 
ر. فً بؽاٌا من والبد األنصار، أمٌة ولٌدة عبد هللا بن أبً، ومسٌكٌة بنت أمٌة لرجل من األنصا

ولد رفعت كل امرأة منهن على بابها عبلمة كعبلمة البٌطار لٌعرؾ أنها زانٌة مإجرة، وكن من 
أخصب أهل المدٌنة وأكثره خٌرا، فرؼب أناس من المهاجرٌن المسلمٌن فٌما ٌكتسبن، للذي هم 

وانً، فنصٌب من فضول فٌه من الجهد، فؤشار بعضهم على بعض، لو تزوجنا بعض هإالء الز
أطعماتهن، فمال بعضهم: نستؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤتوه فمالوا: ٌا رسول هللا لد شك علٌنا الجهد، 
وال نجد ما نؤكل، وفً السوق بؽاٌا نساء أهل الكتاب، ووالبدهن ووالبد األنصار، ٌكتسبن 

ٌكتسبن، فإذا وجدنا عنه ؼنى  ألنفسهن، فٌصلح لنا أن نتزوج منهن، فنصٌب من فضول ما
تركناهن، فؤنزل هللا عز وجل على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بؤن ذلن حرام على المإمنٌن، أن ٌتزوجوا الزوانً 
المسافحات المعالنات زناهن، فمال: الزانً من أهل المبلة ال ٌنكح إال زانٌة من بؽاٌا والبد 

المبلة، أو مشركة من أهل الكتاب ٌهودٌة أو  األنصار، أو زانٌة مجلودة فً الزنا من أهل
 .(2)نصرانٌة، من بؽاٌا والبد األنصار. وهذا لول مماتل بن حٌان

                                                             

 .5/5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5/52ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5/55ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .5/55ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .55-5/51ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5/52ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٕ٘-ٕٕٕ٘/1(:ص1ٕٔٗٔانظر: ابن ابً حاتم) (2)
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اِنً اَل ٌَْنِكُح إِالَّ َزاِنٌَةً أَْو ُمْشِرَكًة{ ]النور :   [، أي:" الزانً ال ٌرضى ٖلوله تعالى:}الزَّ
 .(ٔ)إال بنكاح زانٌة أو مشركة ال تُِمرُّ بحرمة الزنى"

ٌَْنِكُحَها إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌن{ ]النور :   انٌَِةُ اَل  [، أي:" والزانٌة ال ٖلوله تعالى:}َوالزَّ
 .(ٕ)ترضى إال بنكاح زان أو مشرن ال ٌُِمرُّ بحرمة الزنى"

ٌَْنِكُح ِإالَّ َزانٌَِةً أَْو ُمْشِرَكةً  انًِ اَل  انٌَِةُ اَل واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}الزَّ َوالزَّ
 [، على وجوه:ٌَْٖنِكُحَها إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌن{ ]النور : 

أحدها: أن ٌكون ممصد اآلٌة تشنٌع الزنى وتبشٌع أمره، وأنه محرم على المإمنٌن، وٌكون 
، (٘)، وعكرمة(ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)بمعنى :الجماع. وهذا لول ابن عباس -فً اآلٌة-« النكاح»

 .(ٙ)الطبري ، واختٌار(٘)وعكرمة
 .(2)لال المرطبً:" واتصال هذا المعنى بما لبل حسن بلٌػ" 
تؤوٌل }الزانً ال ٌنكح إال زانٌة{ على معنى: ال ٌتزوج.  وأنكر ذلن الزجاج، ولال:" 

وكذلن الزانٌة ال ٌتزوجها إال زان، ولال لوم: إن معنى النكاح ههنا الوطء، فالمعنى عندهم 
الزانٌة ال ٌطإها إال زان. وهذا المول ٌبعد، ألنه ال ٌعرؾ شًء من الزانً ال ٌطؤ إال زانٌة و

ٌَاَمى ِمْنكُْم  ذكر النكاح فً كتاب هللا إال على معنى التزوٌج، لال هللا سبحانه: }َوأَْنِكُحوا اأْلَ
اِلِحٌَن ِمْن ِعبَاِدكُْم َوإَِمابِكُم{ ]النور :   .(1)[، فهذا تزوٌج ال شن فٌه"َٕٖوالصَّ

[، ٖٕٓولٌس كما لال، وفً المرآن: }حتى تنكح زوجا ؼٌره{ ]البمرة:  رطبً:"لال الم 
 .(5)ولد بٌنه النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه بمعنى: الوطً"

 .(ٓٔ)""لٌس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع ال ٌزنً بها إال زان أو مشرن لال ابن عباس: 
النكاح هو الجماع، فما كان منه حبلل فهو حبلل، وما كان منه حرام  لال ابن عباس:"

 .(ٔٔ)"فهو حرام

 .(ٕٔ)"لٌس بالنكاح الحبلل ولكنه السفاح لال سعٌد بن جبٌر:" 
اِنً ال ٌَْنِكُح إال َزانٌَِةً أَْو ُمْشِرَكًة{،   عن سعٌد بن ُجبٌر ومجاهد، وعكرمة فً لوله: "}الزَّ

 .(ٖٔ)لالوا: هو الوطء"
هإالء بؽاٌا كّن فً الجاهلٌة، والنكاح فً كتاب هللا اإلصابة، ال ٌصٌبها  لال ابن زٌد:" 

 .(ٗٔ)إال زان أو مشرن، ال ٌحرم الزنا، وال تصٌب هً إال مثلها"

                                                             

 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5/51ٌٔر الطبري:، وتفسٕٕٕ٘-ٕٕٔ٘/1(:صٕٗٔٗٔ)ٓ(ٕٓٔٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٕ٘/1(:صٕ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٓٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٔٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)

وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب، لول من لال: عنى بالنكاح فً هذا الموضع الوطء، وأن  لال الطبري:"
اآلٌة نزلت فً البؽاٌا المشركات ذوات الراٌات; وذلن لمٌام الحجة على أن الزانٌة من المسلمات حرام على كل 

م إذ كان ذلن كذلن، أنه لم ٌُْعن مشرن، وأن الزانً من المسلمٌن حرام علٌه كل مشركة من عبدة األوثان، فمعلو
باآلٌة أن الزانً من المإمنٌن ال ٌعمد عمد نكاح على عفٌفة من المسلمات، وال ٌنكح إال بزانٌة أو مشركة، وإذ 

 كان ذلن كذلن، فبٌن أن معنى اآلٌة: الزانً ال ٌزنً إال بزانٌة ال تستحّل الزنا أو بمشركة تستحله".
 .2ٙٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .5ٕ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .1ٙٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٕٕٕ٘-ٕٕٔ٘/1(:صٕٔٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٕ٘/1(:صٕٕٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٕٕ٘/1(:صٕ٘ٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٓٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٓٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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شعبة مولى ابن عباس، لال: "سمعت ابن عباس ورجل سؤله فمال: إنً كنت ألم عن  
زلنً هللا من ذلن توبة، فؤردت أن أتزوجها، فمال بامرأة آتً منها ما حرم هللا عز وجل علً، فر

أناس: إن الزانً ال ٌنكح إال زانٌة، فمال ابن عباس: لٌس هذا فً هذا، انكحها فما كان من إثم 
 .(ٔ)فعلً"

صدٌمة مرثد، إذ كانت كافرة وسبمت لصتهما فً « عناق»أن اآلٌة خاصة بامرأة اسمها الثانً: 
 .(ٖ)وهذا لول الخطابً نٌة المسلمة فإن العمد علٌها ال ٌفسخ.، فؤما الزا(ٕ)سبب نزول اآلٌة

ولال مجاهد:" رجال كانوا ٌرٌدون الزنا بنساء زوان متعالمات، كن كذلن فً الجاهلٌة،  
 .(ٗ)فمٌل لهم: هذا حرام، فؤرادوا نكاحهن فحرم هللا علٌهم نكاحهن"

كانت بٌوت تسمى الَمواخٌر فً الجاهلٌة، وكانوا ٌإاجرون فٌها  لال ابن عباس:"
فتٌاتهن، وكانت بٌوتا معلومة للزنا، ال ٌدخل علٌهّن وال ٌؤتٌهّن إال زان من أهل المبلة أو مشرن 

 .(٘)من أهل األوثان، فحّرم هللا ذلن على المإمنٌن"
 ٌنكحهّن إال زان من نساء بؽاٌا متعالمات، حّرم هللا نكاحهن، ال لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)المإمنٌن، أو مشرن من المشركٌن"
كّن بؽاٌا فً الجاهلٌة، على أبوابهّن راٌات مثل راٌات البٌطار ٌعرفن  لال ابن عباس:" 

 .(2)بها"
أنها مخصوصة فً رجل من المسلمٌن أٌضا أستؤذن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً نكاح امرأة ٌمال الثالث: 

وكانت من بؽاٌا الزانٌات، وشرطت أن تنفك علٌه فؤنزل هللا تعالى هذه  -«أم مهزول»لها: 
 .(5)، ومجاهد(1)عبد هللا بن عمرواآلٌة، لاله 

نكح الزانٌة فً الجاهلٌة التً لد علم ذلن منها الماسم بن أبً َبّزة: "كان الرجل ٌ ولال 
 .(ٓٔ)ٌتخذها مؤكلة، فؤراد ناس من المسلمٌن نكاحهّن على تلن الجهة، فنهوا عن ذلن"

الرابع: أنها نزلت فً أهل الصفة وكانوا لوما من المهاجرٌن، ولم ٌكن لهم فً المدٌنة مساكن 
ٌلتمسون الرزق بالنهار وٌؤوون إلى وال عشابر فنزلوا صفة المسجد وكانوا أربعمابة رجل 

الصفة باللٌل، وكان بالمدٌنة بؽاٌا متعالنات بالفجور، مخاصٌب بالكسوة والطعام، فهم أهل 
الصفة أن ٌتزوجوهن فٌؤووا إلى مساكنهن وٌؤكلوا من طعامهن وكسوتهن، فنزلت هذه اآلٌة 

 .(ٔٔ)صٌانة لهم عن ذلن، لاله ابن أبً صالح
صة فً الزانً المحدود ال ٌنكح إال زانٌة محدودة وال ٌنكح ؼٌر محدودة : أنها مخصوالخامس: 

وال عفٌفة ، والزانٌة المحدودة ال ٌنكحها إال زان محدود ، وال ٌنكحها ؼٌر محدود وال عفٌؾ، 
ً (ٕٔ)لاله الحسن  .(ٗٔ)وروي عن إبراهٌم النخعً نحو ذلن ، (ٖٔ)، ورواه أبو هرٌرة مرفوعا

 .(٘ٔ)"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال ٌنكح الزانً المجلود إال مثله"عن أبً هرٌرة لال: لال:  

                                                             

 .ٕٕٔ٘/1(:صٕٓٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5/52ٔ،انظر: تفسٌر الطبري: وهذا لول عمرو بن سعٌد(ٕ)
 .1ٙٔ/ٕٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر: (ٖ)
 .ٕٕٗ٘/1(:صٖٔٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5/51ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5/51ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5/51ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5/5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5/52ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5/55ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٕٔ، والمرطبً فً التفسٌر:2ٖ/ٗحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٖ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕٕٗ٘/1(:صٖٖٔٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 . 51ٗ/ٗانظر: معانً المرآن للنحاس:(ٗٔ)
. ولال: حدٌث صحٌح اإلسناد 5ٖٔ/ ٕأخرجه الحاكم  ، وٕٕٗ٘/1(:صٖٖٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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أنه عامٌّ فً تحرٌم نكاح الزانٌة على العفٌؾ ونكاح العفٌفة على الزانً ثم نسخ بموله السادس: 
فؤحل نكاح كّل مسلمة وإنكاح كل مسلم، وهن [، ٕٖتعالى : }َوأَْنِكُحوا اأْلٌََاَمى ِمْنكُم{ ]النور : 

 .(ٔ). لاله ابن المسٌبأٌامى المسلمٌن من
لال أبو جعفر النحاس: "لول سعٌد أوالها، والوجه فٌه أن ٌكون منسوخا وحرم ذلن أن 

 .(ٕ)ٌنكح الرجل زانٌة والمرأة زانٌا"
 .(ٖ)منسوخة" -إن شاء هللا  -لال الشافعً: المول فٌها " كما لال ابن المسٌب رحمه هللا 

وأهل الفتٌا ٌمولون: إن من زنى بامرأة فله أن ٌتزوجها ولؽٌره أن  لال المرطبً:"
ٌتزوجها. وهو لول ابن عمر وسالم وجابر بن زٌد وعطاء وطاوس ومالن بن أنس، وهو لول 

 .(ٗ)أبً حنٌفة وأصحابه"
َم ذَِلَن َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن{ ]النور :   م ذلن النكاح علىٖلوله تعالى:}َوُحّرِ  [، أي:" وُحّرِ

 .(٘)المإمنٌن"
ٌمول: وحّرم الزنا على المإمنٌن باهلل ورسوله، وذلن هو النكاح الذي لال  لال الطبري:" 

انًِ ال ٌَْنِكُح إال َزانٌَِةً{"  .(ٙ)جّل ثناإه: }الزَّ
أي : تعاطٌه والتزوٌج بالبؽاٌا ، أو تزوٌج العفابؾ بالفجار من  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)الرجال"
 .(1)لول هللا: "}على المإمنٌن{، ٌعنً: المصدلٌن" عن سعٌد بن جبٌر 
لال أهل العلم:" وهذا دلٌل صرٌح على تحرٌم نكاح الزانٌة حتى تتوب، وكذلن تحرٌم  

 .(5)إنكاح الزانً حتى ٌتوب"
 [:ٖ-ٔفوابد اآلٌات:]

فالرحم إن بٌان حكم الزانٌة والزانً البكرٌن الحرٌن وهو جلد مابة وتؽرٌب عام وأما الثٌبان  -ٔ

 كانا حرٌن أو جلد خمسٌن جلدة لكل واحد منهما إن كانا ؼٌر حرٌن.
 وجوب إلامة هذا الحد أمام طابفة من المإمنٌن. -ٕ
 ال ٌحل تزوٌج الزانً إال بعد توبته، وال الزانٌة إال بعد توبتها. -ٖ

                                                                                                                                                                               

 .ووافمه الذهبً
 .ٔٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .15/ٖ، وٓٓ٘/ٗمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٔ٘٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖ)

فً زانٌة وزان من المسلمٌن، لم نعلمها حرم على  - ملسو هيلع هللا ىلص -لال اإلمام الشافعً:" فوجدنا الداللة عن رسول هللا 
واحد منهما أن ٌنكح ؼٌر زانٌة وال زان، وال حرم واحدا منهما على زوجه، فمد أتاه ماعز بن مالن، وألر عنده 
بالزنا مرارا، لم ٌؤمره فً واحدة منها أن ٌجتنب زوجة له إن كانت، وال زوجته أن تجتنبه، ولو كان الزنا 

ه على زوجته أشبه أن ٌمول له: إن كانت لن زوجة حرمت علٌن، أو لم تكن لم ٌكن لن أن تنكح، ولم ٌحرم
 نعلمه أمره بذلن، وال أن ال ٌنكح.

صلى هللا علٌه  -وال ؼٌره أن ال ٌنكحه إال زانٌة، ولد ذكر له رجل امرأة زنت وزوجها حاضر، فلم ٌؤمر النبً 
 ، وأمر أنٌسا أن ٌؽدو علٌها فإنفٌه، علمنا زوجها باجتنابها -وسلم 

اعترفت رجمها، ولد جلد ابن األعرابً فً الزنا مابة جلدة، وؼربه عاما، ولم ٌنهه كما علمنا أن ٌنكح،، وال 
 أحدا أن ٌنكحه إال زانٌة.

 ولد رفع الرجل الذي لذؾ امرأته إلٌه أمر امرأته، ولذفها برجل، وانتفى
 وساق أدلة أخرى على هذا -العن بٌنهما من حملها فلم ٌؤمره باجتنابها حتى 

 ٖٔٔٔ/ٖ". تفسٌر اإلمام الشافعً:–الموضوع 
 .5ٙٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕٕ٘/1(:ص٘٘ٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (5)
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 المرآن

بِؤَْربَعَِة شَُهَداَء فَاْجِلُدوهُْم ثََمانٌَِن َجْلَدةً َواَل تَْمبَلُوا لَُهْم }َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم ٌَؤْتُوا 
 [ٗ({ ]النور : َٗشَهاَدةً أَبًَدا َوأُولَئَِن هُُم اْلفَاِسمُوَن )

 التفسٌر:
والذٌن ٌتهمون بالفاحشة أنفًسا عفٌفة من النساء والرجال ِمن دون أن ٌشهد معهم أربعة شهود 

م بالسوط ثمانٌن جلدة، وال تمبلوا لهم شهادة أبًدا، وأولبن هم الخارجون عن عدول، فاجلدوه
 طاعة هللا. 

[، أي:" والذٌن ٌتهمون بالفاحشة ٗلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت{ ]النور :  
 .(ٔ)أنفًسا عفٌفة من النساء والرجال"

 .(ٕ)من حرابر المسلمٌن، فٌرمونهّن بالزنا"لال الطبري: ٌمول:" والذٌن ٌَْشتمون العفابؾ  
 .(ٕ)بالزنا"

 .(ٖ)الحرابر المسلمات"«: المحصنات»لال ٌحٌى:" ٌمذفون المحصنات بالزنا. و 
هن اللواتً أحصن أنفسهن، والمراد من الرمً «: المحصنات» لال السمعانً:" 

 .(ٗ)المذكور فً اآلٌة هو المذؾ بالزنا"
الزنا أشّد، أو لذؾ المحصنة؟ لال: ال بل عن خصٌؾ، لال: "للت لسعٌد بن ُجبٌر:  

ٌَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت{، لال: إنما هذا فً حدٌث عابشة  الزنا. للت: إن هللا ٌمول: }َوالَِّذٌَن 
 .(٘)خاصة"
ولال عبٌد: "سمعت الضحان ٌمول فً لوله: }َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم ٌَؤْتُوا  

 .(ٙ)َداَء{ ... اآلٌة فً نساء المسلمٌن"بِؤَْربَعَِة شُهَ 

شرابط اإلحصان فً الزنا الموجب للرجم عندنا أربعة: البلوغ،  لال ابن الجوزي:" 
والحرٌة، والعمل، والوطء فً نكاح صحٌح. فؤما اإلسبلم، فلٌس بشرط فً اإلحصان، خبلفا 

 .(2)ألبً حنٌفة، ومالن"
الوالعة أو ألن لذؾ النساء أؼلب لال البٌضاوي:" وتخصٌص المحصنات لخصوص  
 .(1)وأشنع"

ٌَؤْتُوا بِؤَْربَعَِة شَُهَداَء{ ]النور :   [، أي:" ِمن دون أن ٌشهد معهم أربعة ٗلوله تعالى:} ثُمَّ لَْم 
 .(5)شهود عدول"

لال الطبري: ٌمول:" ثم لم ٌؤتوا على ما رَمْوهن به من ذلن بؤربعة شهداء عدول  
 .(ٓٔ)رأوهن ٌفعلن ذلن"ٌشهدون، علٌهّن أنهّن 

 .(ٔٔ)أي: على زناهن" لال السمعانً:" 
[، أي:" فاجلدوهم بالسوط ثمانٌن ٗلوله تعالى:}فَاْجِلُدوهُْم ثََمانٌَِن َجْلَدةً{ ]النور :  

 .(ٕٔ)جلدة"

                                                             

 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .25ٕ/ٖزاد المسٌر: (2)
 .55/ٗتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)لال الطبري: ٌمول:" فاجلدوا الذٌن رموهن بذلن ثمانٌن جلدة" 
 .(ٕ)أي: اضربوهم ثمانٌن سوطا" لال السمعانً:" 
 .(ٖ)ٌعنى الحكام إذا رفع إلٌهم، جلدوا الماذؾ ثمانٌن جلدة" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 وفً هذا الحّد، ثبلثة ألوال: 

 .(ٗ)أحدها : أنه من حموق اآلدمٌٌن، لوجوبه بالطلب، وسموطه بالعفو ، وهذا مذهب الشافعً
 .(٘)إلى مال ، وهذا مذهب أبً حنٌفةالثانً : من حموق هللا ألنه ال ٌنتمل 

الثالث : أنه من الحموق المشتركة بٌن حك هللا وحك اآلدمٌٌن لتمازج الحمٌن وهذا مذهب بعض 
 .(ٙ)المتؤخرٌن

لال الماوردي:" هذا حد أوجبه هللا على الماذؾ للممذوفة ٌجب بطلبها وٌسمط بعفوها 
بحرٌتهما وإسبلم الممذوؾ وعفافه ، فإن كان ..وال ٌكمل حد المذؾ بعد البلوغ والعمل إلى 

ر لاذفه ولم ٌحد ، وإن كان الماذؾ كافراً ُحّد حّداً كامبًل ، وإن كان  الممذوؾ كافراً أو عبداً عُّزِ
 .(2)عبداً ُحّد نصؾ الحد"

تمبلوها [، أي:" وردوا شهادتهم، وال ٗلوله تعالى:}َواَل تَْمبَلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أَبًَدا{ ]النور :  
 .(1)أبدا فى أي أمر من األمور"

أي: فاجمعوا لهم بٌن األمرٌن: الجلد، وترن لبول الشهادة، ألنهم لد  لال الشوكانً:" 
صاروا بالمذؾ ؼٌر عدول بل فسمة كما حكم هللا به علٌهم فً آخر هذه اآلٌة، ومعنى }أبدا{: 

 .(5)ماداموا فً الحٌاة"
ن ممدار مدته فً حٌاته، وممدار مدته فٌما ٌتصل ولال الزجاج: إن "األبد لكل إنسا

بمصته. فتمول: الكافر ال ٌمبل منه شًء أبدا، فمعناه: ما دام كافرا فبل ٌمبل منه شًء. وكذلن إذا 
للت: الماذؾ ال تمبل منه شهادة أبدا، فمعناه: ما دام لاذفا، فإذا زال عنه الكفر فمد زال أبده، 

 .(ٓٔ)ذؾ فمد زال عنه أبده، وال فرق بٌن هذا وذلن"وكذلن الماذؾ إذا زال عنه الم
وهذا مما ؼلظ هللا به المذؾ حتى علك به من التؽلٌظ ثبلثة أحكام :  لال الماوردي:" 

وجوب الحد ، والتفسٌك وسموط الشهادة . ولم ٌجعل فً المذؾ بؽٌر الزنى َحّداً لما فً المذؾ 
 .(ٔٔ)بالزنى من تعّدي المعّرة إال األهل والنسل"

 :، على ألوال[ٗلوله تعالى:}َواَل تَْمبَلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أَبًَدا{ ]النور : فً واختلؾ أهل العلم  
وهذا لول ابن  ، الرتفاع فسمه وعوده إلى عدالته.أحدها: أنه إذا تاب الماذؾ لبلت شهادته

، (٘ٔ)، وسعٌد بن المسٌب(ٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٔ)، وعمر بن عبد العزٌز(ٕٔ)عباس
، وابن (ٙ)، وطاووس(٘)، وعطاء(ٗ)، والشعبً(ٖ)، والزهري(ٕ)،والضحان(ٔ)،ومجاهد(ٙٔ)ومسروق

                                                             

 .ٕٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖٕٓ٘/1(:صٙٙٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٗ/ٗالنكت والعٌون: (2)
 .1/2ٕٔفسٌر المراؼً:ت (1)
 .ٔٔ/ٗفتح المدٌر: (5)
 .ٖٔ/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2٘-2ٗ/ٗالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٗٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .٘ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٗٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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، وحكاه الماوردي عن (5)، والشافعً(1)وهو مذهب مالن، (2)، وابن ابً نجٌح(ٙ)وطاووس
 .(ٓٔ)جمهور المفسرٌن

 .(ٔٔ)فمن تاب وأصلح فشهادته فً كتاب هللا تمبل" لال ابن عباس:" 
هرّي: "إذا حّد الماذؾ،  فإنه ٌنبؽً لئلمام أن ٌستتٌبه، فإن تاب لبلت شهادته، وإال  لال الزُّ

لم تمبل، لال: كذلن فعل عمر بن الخطاب بالذٌن شهدوا على المؽٌرة بن شعبة، فتابوا إال أبا 
 .(ٕٔ)بكرة، فكان ال تمبل شهادته"

لال الشعبً:" على اإلمام أن ٌستتٌب الماذؾ بعد الَجْلد، فإن تاب وأونس منه خٌر جازت  
 .(ٖٔ)شهادته، وإن لم ٌتب فهو خلٌع ال تجوز شهادته"

ٌمبل هللا توبته، وترّدون شهادته،  :"عن إسماعٌل بن أبً خالد، عن الشعبً أنه كان ٌمول 
 .(ٗٔ)وكان ٌمبل شهادته إذا تاب"

لال اإلمام الشافعً:" فإذا تاب لبلت شهادته، وخرج من أن ٌكون فً حال من سمً  
 .(٘ٔ)نفسه" بالفسك، وتوبته إكذابه

لال الزجاج:" أجمعوا أن من لذؾ وهوكافر ثم أسلم وتاب، وكان بعد إسبلمه عدال لبلت  
ٌمول فً  -عز وجل  -شهادته وإن كان لاذفا، والمٌاس لبول شهادة الماذؾ إن تاب وهللا 

ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداء{ ]البمرة :  من الكافر، [، فلٌس الماذؾ بؤشد جرما 1ٕٕالشهادات: }ِممَّ
 .(ٙٔ)فحمه أنه إذا تاب وأصلح لبلت شهادته، كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح لبلت شهادته"

لال الجمهور: إن هذا االستثناء]}إِالَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَن{[ ٌرجع إلى  لال الشوكانً:" 
، فإذا تاب الماذؾ لبلت الجملتٌن]وهً جملة عدم لبول الشهادة، وجملة الحكم علٌهم بالفسك[

شهادته وزال عنه الفسك، ألن سبب رده هو ما كان متصفا به من الفسك بسبب المذؾ، فإذا زال 
 .(2ٔ)بالتوبة باإلجماع كانت الشهادة ممبولة "

، وسعٌد بن (ٕٓ)، ومكحول(5ٔ)، والحسن(1ٔ)ال تمبل شهادته أبداً. وهذا مذهب شرٌحالثانً: 
فً إحدى -، وإبراهٌم(ٕٕ)-فً إحدى الرواٌات-، وسعٌد بن جبٌر(ٕٔ)-فً إحدى الرواٌات-المسٌب

 .(ٖ)، وبه لال الفراء(ٕ)-فً إحدى الرواٌات-، وعطاء(ٔ)-الرواٌات

                                                                                                                                                                               

 .ٗٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2٘/ٗنمبل عن: النكت والعٌون: (1)
 .5ٔٔٔ/ٖانظر: تفسٌر اإلمام الشافعً: (5)
 .2٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .٘ٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .5ٔٔٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (٘ٔ)
 .ٖٔ/ٗمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .ٔٔ/ٗفتح المدٌر: (2ٔ)
 .٘ٓٔ/5ٌٔر الطبري:انظر: تفس (1ٔ)
 .2ٓٔ-ٙٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .ٖٕٔ٘-ٖٕٓ٘/1(:ص2ٔٔٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
 .ٙٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٕٓ٘/1(:ص2ٓٔٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٕ)
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 .(ٗ)بٌنه وبٌن ربه، وشهادته ملماة" لال الفراء:" الماذؾ ال تمبل له شهادة، توبته فٌما 
 .(٘)الماذؾ توبته فٌما بٌنه وبٌن هللا، وشهادته ال تُمبل" لال الحسن:" 
 .(ٙ)ال تجوز شهادة الماذؾ، توبته فٌما بٌنه وبٌن هللا" لال سعٌد بن المسٌب:" 

 .(2)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}شهادة أبدا{، ٌعنى: بعد الجلد ما دام حٌا"
 .(1)ٌمبل هللا توبته، وال ألبل شهادته" لال شرٌح:" 
عن عطاء، "فً المحدود فً المذؾ والسرلة، أتجوز شهادته؟ لال: ٌمبلها هللا وال روي  
 .(5)ألبلها أنا"
كان شرٌح ٌجٌز شهادة صاحب كّل عمل إذا تاب إال الماذؾ، فإن توبته  لال الشعبً:" 

 .(ٓٔ)فٌما بٌنه وبٌن ربه، وال نجٌز شهادته"
، بؤن ربابا لطع رجبل فً لطع الطروروي   ًّ ٌك، لال: فمطع ٌده ورجله. لال: عن الشعب

 ًّ ثم تاب وأصلح، فشهد عند شرٌح، فؤجاز شهادته، لال: فمال المشهود علٌه: أتجٌز شهادته عل
وهو ألطع؟ لال: فمال شرٌح: كل صاحب حّد إذا ألٌم علٌه ثم تاب وأصلح; فشهادته جابزة إال 

 .(ٔٔ)الماذؾ"
"كنت ٌوما جالسا لرٌبا من مكحول، بن ٌزٌد بن جابر األزدي لال:  عبد الرحمنوروي  

فؤتانً بعض إخوانً فسؤلنً، عن المحدود هل تمبل شهادته إذا تاب توبة ٌعرؾ المسلمون 
توبته؟ فملت: ال. لال: فكؤنه استخؾ بذلن لحداثتً، فمال لؽٌبلن وهو إلى جانب مكحول: ٌا 

بد الرحمن؟ فملت ؼٌبلن كٌؾ تمول: وسؤله، عن ذلن، فمال ؼٌبلن: تمبل شهادته. لال: ع
لمكحول: ٌا أبا عبد هللا أال تسمع ما ٌمول ؼٌبلن؟ فمال مكحول: ال تمبل شهادته، فمال ؼٌبلن: 
لال: هللا عز وجل: إال الذٌن تابوا من بعد ذلن فمال مكحول: وٌلن ٌا ؼٌبلن ما أران تموت إال 

 ؼٌبلن هذا الذي صلبه هشاممفتونا، لال: هللا: }وال تمبلوا لهم شهادة أبدا{. لال: ابن جابر: و

"(ٕٔ). 
، (ٖٔ)إعترؾ على نفسه بؤنه لد لال البهتان. وهذا لول الشعبًالثالث: تمبل شهادته إذا 

 .(ٗٔ)والضحان
لال الشعبً:" إذا تاب وعلم منه خٌر، إن شهادته جابزة، وإن لم ٌتب فهو خلٌع ال تجوز  

 .(٘ٔ)شهادته، وتوبته إكذابه نفسه"
والصواب من المول فً ذلن عندنا: أن االستثناء من المعنٌٌن  لال اإلمام الطبري:" 

جمٌعا، أعنً من لوله: }وال تمبلوا لهم شهادة أبدا{ ومن لوله: }وأولبن هم الفاسمون{ وذلن أنه ال 
خبلؾ بٌن الجمٌع أن ذلن كذلن، إذا لم ٌحد فً المذؾ حتى تاب، إما بؤن ٌرفع إلى السلطان 

                                                                                                                                                                               

 ٕٖٕ٘/1(:ص22ٔٗٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٓٔ-ٙٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔ٘/1(:ص2٘ٔٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٙٗ-ٕٗ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٙٗ-ٕٗ٘/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٙٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٙٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٓ٘/1(:ص2ٓٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .٘ٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٕٔ٘/1(:ص2٘ٔٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .٘ٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٔ٘-ٖٕٓ٘/1(:ص2ٔٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٖٕ٘/1(:ص2ٙٔٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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بؤن ماتت لبل المطالبة بحدها، ولم ٌكن لها طالب ٌطلب بحدها، فإذ كان بعفو الممذوفة عنه، وإما 
 ذلن كذلن وحدثت منه توبة صحت له بها العدالة.

فإذ كان من الجمٌع إجماعا، ولم ٌكن هللا تعالى ذكره شرط فً كتابه أن ال تمبل شهادته 
لٌه فٌها الحد، وسماه أبدا بعد الحد فً رمٌه، بل نهى عن لبول شهادته فً الحال التً أوجب ع

فٌها فاسما، كان معلوما بذلن أن إلامة الحد علٌه فً رمٌه، ال تحدث فً شهادته مع التوبة من 
ذنبه، ما لم ٌكن حادثا فٌها لبل إلامته علٌه، بل توبته بعد إلامة الحد علٌه من ذنبه أحرى أن 

لمحدود علٌه تطهٌرا من جرمه تكون شهادته معها أجوز منها لبل إلامته علٌه; ألن الحد ٌزٌد ا
 .(ٔ)الذي استحك علٌه الحد"

لال الشوكانً:" ولول الجمهور هو الحك، ألن تخصٌص التمٌٌد بالجملة األخٌرة]وهو  
لوله: }َوأُولَبَِن هُُم اْلفَاِسمُوَن[[ دون ما لبلها مع كون الكبلم واحدا فً والعة شرعٌة من متكلم 

وأولوٌة الجملة األخٌرة المتصلة بالمٌد بكونه لٌدا لها ال  واحد خبلؾ ما تمتضٌه لؽة العرب،
تنفً كونه لٌدا لما لبلها، ؼاٌة األمر أن تمٌٌد األخٌرة بالمٌد المتصل بها أظهر من تمٌٌد ما لبلها 

 .(ٕ)به، ولهذا كان مجمعا علٌه، وكونه أظهر ال ٌنافً لوله فٌما لبلها ظاهرا"
[، أي:" وأولبن هم الخارجون عن طاعة ْٗلَفاِسمُوَن{ ]النور : لوله تعالى:}َوأُولَبَِن هُُم ا 

 .(ٖ)هللا"
 .(ٗ)"لال ابن زٌد:"الكاذبون 
 .(٘)ٌعنى، أولبن هم العاصون فٌما لالوا من الكذب" لال سعٌد بن جبٌر:" 
لال الطبري: ٌمول:" وأولبن هم الذٌن خالفوا أمر هللا وخرجوا من طاعته ففسموا  

 .(ٙ)عنها"
 .(2)الفسك: هو الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد بالمعصٌة" لشوكانً:"لال ا 

 
 المرآن

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم )  [٘({ ]النور : ٘}إاِلَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَن َوأَْصلَُحوا فَِإنَّ َّللاَّ
 التفسٌر:

 وٌرحمه، وٌمبل توبته.لكن َمن تاب ونَدم ورجع عن اتهامه وأصلح عمله، فإن هللا ٌؽفر ذنبه 
[، أي:" لكن َمن تاب ونَدم ورجع ٘لوله تعالى:}إِالَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَن{ ]النور :  

 .(1)عن اتهامه"
لال الطبري:" إال الذٌن تابوا من جرمهم الذي اجترموه بمذفهم المحصنات من بعد 

 .(5)اجترامهموه"
 .(ٓٔ)لمذؾ"ٌعنى: بعد ا لال سعٌد بن جبٌر:" 

 وفً صفة التوبة لوالن :
، (ٔ)، وبه لال الضحان(ٔٔ)أحدهما : أنها بإكذابه نفسه. وهذا مذهب اإلمام عمر بن الخطاب

 .(ٖ)، وطاووس(ٕ)والشعبً
                                                             

 .2ٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٔ/ٗفتح المدٌر: (ٕ)
 .ٖٓ٘مٌسر:التفسٌر ال (ٖ)
 .ٕٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٔ٘/1(:ص2ٕٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٔ/ٗفتح المدٌر: (2)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٕ٘/1(:ص25ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/5ٔانظر: الطبري: (ٔٔ)
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من اعترؾ وألر على نفسه عبلنٌة أنه لال البهتان وتاب إلى هللا توبة  لال الضحان:" 
نصوحا، والنصوح: أن ال ٌعود وإلراره اعترافه عند الجلد، حٌث ٌإخذ بالجلد، فمد تاب وهللا 

 .(ٗ)ؼفور رحٌم"
عن سعٌد بن المسٌب: "أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن روي الزهري 

بن َكلَدة َحّدهم. ولال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فٌما استمبل، معبد ونافع بن الحارث 
ومن لم ٌفعل لم أجز شهادته، فؤكذب شبل نفسه ونافع، وأبَى أبو بكرة أن ٌفعل. لال الزهرّي: هو 

 .(٘)وهللا سنة، فاحفظوه"
وعن لَتادة :"أن عمر بن عبد هللا بن أبً طلحة جلد رجبل فً لذؾ، فمال: أكذب نفسن 

 .(ٙ)حتى تجوز شهادتن"
رأٌت رجبل ضرب حدا فً لذؾ بالمدٌنة، فلما فرغ من ضربه تناول  لال حصٌن:"

ثوبه، ثم لال: أستؽفر هللا وأتوب إلٌه من لذؾ المحصنات، لال: فلمٌت أبا الزناد، فذكرت ذلن 
منه إال له، لال: فمال: إن األمر عندنا هاهنا أنه إذا لال ذلن حٌن ٌفرغ من ضربه، ولم نعلم 

 .(2)خٌرا لبلت شهادته"
الثانً : أن توبته منه تكون بصبلح حاله وندمه على لذفه واالستؽفار منه وترن العود إلى مثله 

 .(ٓٔ)وبه لال ابن جرٌر الطبري، (5)جماعة من التابعٌن وؼٌرهم، (1)، وهذا لول مالن بن أنس
وهذا المول أولى المولٌن فً ذلن بالصواب; ألن هللا تعالى ذكره جعل  لال الطبري:" 

توبة كل ذي ذنب من أهل اإلٌمان تركه العود منه، والندم على ما سلؾ منه، واستؽفار ربه منه، 
فٌما كان من ذنب بٌن العبد وبٌنه، دون ما كان من حموق عباده ومظالمهم بٌنهم، والماذؾ إذا 

، أو عفً عنه، فلم ٌبك علٌه إال توبته من جرمه بٌنه وبٌن ربه، فسبٌل توبته ألٌم علٌه فٌه الحد
 .(ٔٔ)منه سبٌل توبته من سابر أجرامه"

 .(ٕٔ)[، أي:" وأصلح عمله"٘لوله تعالى:}َوأَْصلَُحوا{ ]النور :  
 .(ٖٔ)وأصلحوا العمل" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٗٔ)لال السمعانً:" أي: استماموا على التوبة" 
البٌضاوي:" أصلحوا أعمالهم بالتدارن، ومنه االستسبلم للحد أو االستحبلل من  لال 

الممذوؾ، واالستثناء راجع إلى أصل الحكم وهو التضاء الشرط لهذه األمور وال ٌلزمه سموط 
 .(٘ٔ)الحد به كما لٌل، ألن من تمام التوبة االستسبلم له أو االستحبلل"

صبلح أعمالهم التً من جملتها ذنب المذؾ معنى }وأصلحوا{: إ لال الشوكانً:" 
 .(ٙٔ)ومداركة ذلن بالتوبة واالنمٌاد للحد"

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٕ٘/1(:ص2ٙٔٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٕ٘/1(:ص2ٙٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٗٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٖٕ٘/1(:ص25ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٓ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .55/ٗتفسٌر البٌضاوي: (٘ٔ)
 .ٔٔ/ٗفتح المدٌر: (ٙٔ)
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َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النور :   [، أي:" فإن هللا ٌؽفر ذنبه وٌرحمه، وٌمبل ٘لوله تعالى:}فَإِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)توبته"

ذبهم علٌها، لال الطبري:" ساتر على ذنوبهم بعفوه لهم عنها، رحٌم بهم بعد التوبة أن ٌع
 .(ٕ)فؤلبلوا شهادتهم وال تسموهم فسمة، بل سموهم بؤسمابهم التً هً لهم فً حال توبتهم"

}فإن هللا ؼفور{، ٌعنى: لمذفهم، }رحٌم{، ٌعنى: رحٌما بهم بعد  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٖ)التوبة"

من بعد ذلن ثم عاد هللا بعد ذلن بعابدته ورحمته، فمال: إال الذٌن تابوا  لال لتادة:" 
 .(ٗ)وأصلحوا فإن هللا ؼفور رحٌم"

 [:٘-ٗفوابد اآلٌتٌن:]
بٌان حد المذؾ وهو جلد ثمانٌن جلدة لمن لذؾ مإمناً أو مإمنة بالفاحشة وكان الممذوؾ بالؽاً  -ٔ

 عالبلً مسلماً عفٌفاً أي لم ٌعرؾ بالفاحشة لبل رمٌه بها.
 عدالته. سموط عدالة الماذؾ إال أن ٌتوب فإنه تعود إلٌه -ٕ
 لبول توبة التابب إن كانت توبته صادلة نصوحا. -ٖ
 

 المرآن
ِ إِنَّهُ }َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم ٌَكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِالَّ أَْنفُسُُهْم فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشَها َداٍت بِاَّللَّ

اِدلٌَِن ) ٌِْه إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبٌَِن )( َواْلَخاِمَسةُ ٙلَِمَن الصَّ ِ َعلَ  [6 - ٙ({ ]النور : 6أَنَّ لَْعنََت َّللاَّ
 التفسٌر:

والذٌن ٌرمون زوجاتهم بالزنى، ولم ٌكن لهم شهداء على اتهامهم لهنَّ إال أنفسهم، فعلى الواحد 
ه من الزنى، منهم أن ٌشهد أمام الماضً أربع مرات بموله: أشهد باهلل أنً صادق فٌما رمٌتها ب

 وٌزٌد فً الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه باستحماله لعنة هللا إن كان كاذًبا فً لوله.
 [ لوالن:5-ٙفً سبب نزول اآلٌات:]

أحدهما: عن عكرمة عن ابن عباس :"أن هبلل بن أمٌة، لذؾ امرأته عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص بشرٌن ابن 
، فمال: ٌا رسول هللا، إذا رأى أحدنا على «البٌنة أو حد فً ظهرن»: سحماء، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص

، فمال «البٌنة وإال حد فً ظهرن»امرأته رجبل ٌنطلك ٌلتمس البٌنة، فجعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 
هبلل: والذي بعثن بالحك إنً لصادق، فلٌنزلن هللا ما ٌبرئ ظهري من الحد، فنزل جبرٌل 

[، فمرأ حتى بلػ: }إن كان من الصادلٌن{ ٙلٌه: }والذٌن ٌرمون أزواجهم{ ]النور: وأنزل ع
إن هللا ٌعلم أن »[، فانصرؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤرسل إلٌها، فجاء هبلل فشهد، والنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 5]النور: 

الخامسة ولفوها، ولالوا: إنها ، ثم لامت فشهدت، فلما كانت عند «أحدكما كاذب، فهل منكما تابب
، ثم لالت: ال أفضح (2)، حتى ظننا أنها ترجع(ٙ)ونكصت (٘)موجبة، لال ابن عباس: فتلكؤت

، سابػ (5)أبصروها، فإن جاءت به أكحل العٌنٌن»، فمضت، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: (1)لومً سابر الٌوم

                                                             

 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٕ٘/1(:ص25ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٕ٘/1(:ص1ٓٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 " فتلكؤت " أي: تولفت، ٌمال: تلكؤ فً األمر تلكإ، إذا تباطؤ عند، وتولؾ فٌه.(٘)
 .[1ٗونكصت " أي: رجعت، وتؤخرت، وفً المرآن: }نكص على عمبٌه{ ]األنفال: (ٙ)
 أي: عن ممالها فً تكذٌب الزوج، ودعوى البراءة عما رماها به. (2)
أي: جمٌع األٌام، وأبد الدهر، أو فً مابمً من األٌام = باإلعراض عن اللعان، والرجوع إلى تصدٌك (1)

 الزوج.
 .وأرٌد بالٌوم: الجنس، ولذلن أجراه مجرى العام، و )السابر( كما ٌطلك للبالً ٌطلك للجمٌع

 .الذي ٌعلو جفون عٌنٌه سواد مثل الكحل من ؼٌر اكتحال، وٌمال: عٌن كحٌل، وامرأة كحبلءأي:  (5)
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، فمال النبً (ٗ)، فجاءت به كذلن«(ٖ)سحماء، فهو لشرٌن ابن (ٕ)، خدلج السالٌن(ٔ)سابػ األلٌتٌن
 .]صحٌح[(٘)«"لوال ما مضى من كتاب هللا لكان لً ولها شؤن»النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

عن ابن شهاب:" أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره: أن عوٌمرا العجبلنً جاء إلى الثانً: 
ته رجبل، أٌمتله عاصم بن عدي األنصاري، فمال له: ٌا عاصم، أرأٌت رجبل وجد مع امرأ

فتمتلونه، أم كٌؾ ٌفعل؟ سل لً ٌا عاصم عن ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فسؤل عاصم عن ذلن رسول 
، هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسابل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

م إلى أهله، جاء عوٌمر فمال: ٌا عاصم، ماذا لال لن رسول هللا صلى هللا علٌه فلما رجع عاص
وسلم؟ فمال عاصم: لم تؤتنً بخٌر، لد كره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسؤلة التً سؤلته عنها، لال عوٌمر: 

وسط الناس، فمال: ٌا  وهللا ال أنتهً حتى أسؤله عنها، فؤلبل عوٌمر حتى أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
رسول هللا أرأٌت رجبل وجد مع امرأته رجبل، أٌمتله فتمتلونه، أم كٌؾ ٌفعل؟ فمال رسول هللا 

لال سهل: فتبلعنا وأنا مع الناس عند « لد أنزل هللا فٌن وفً صاحبتن، فاذهب فؤت بها»ملسو هيلع هللا ىلص: 
ر: كذبت علٌها ٌا رسول هللا إن أمسكتها، فطلمها ثبلثا، لبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلما فرؼا، لال عوٌم

 ]صحٌح[.(ٙ)«فكانت تلن سنة المتبلعنٌن»أن ٌؤمره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن شهاب: 
فً خطبة ٌوم الجمعة، فمال عاصم بن  (2)هاتٌن اآلٌتٌن -ملسو هيلع هللا ىلص -لرأ النبً ولال مماتل:"
: جعلنً هللا فدان، لو أن رجبل منا وجد على بطن امرأته رجبل فتكلم -ملسو هيلع هللا ىلص -عدى األنصارى للنبً

جلد ثمانٌن جلدة وال تمبل له شهادة فً المسلمٌن أبدا وٌسمٌه المسلمون فاسما، فكٌؾ ألحدنا عند 
عز  -أحدنا أربعة شهداء فمد فرغ الرجل من حاجته، فؤنزل هللا ذلن بؤربعة شهداء إلى أن تلتمس

ُع فى لوله: }َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم ٌَكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِالَّ أَْنفُسُُهْم فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَ  -وجل
اِدلٌَِن{ ]النور :  ِ إِنَّهُ لَِمَن الصَّ  .(1)إلى ثبلث آٌات..."[، َٙشَهاَداٍت ِباّلِلَّ

                                                             

 .أي: كبٌرهما، ٌمال للشًء إذا كان تاما وافٌا وافرا: إنه سابػ (ٔ)
 .أي: سمٌنهما(ٕ)
 .أي: فً باطن األمر لظهور الشبه(ٖ)
 أي: ولدت ولداً ٌشبه شرٌكاً فً الصفات المذكورة.(ٗ)

هنا وفً لصة عوٌمر  -صلوات هللا علٌه  -: وفً إتٌان الولد على الوصؾ الذي ذكره -رحمه هللا  - لال الطٌبً
مرلاة المفاتٌح شرح  .]معجزة وإخبار بالؽٌب -بؤحد الوصفٌن المذكورٌن، مع جواز أن ٌكون على خبلؾ ذلن 

 [ٕٕٙٔ/٘:مشكاة المصابٌح
 ٖٖٔ/٘( والترمذي )ٕٕٗ٘ح:  - 1ٙٙ/ٕوأبو داود )( 2ٗ2ٗح:  - 5ٗٗ/1أخرجه البخاري )فتح الباري: (٘)
 .(ٕٕٔح:  - 22ٕ/ٖ( والدارلطنً )2ٕٙٓح:  - 1ٙٙ/ٔ( وابن ماجه )25ٖٔح:  - ٖٖٔ/٘)

 ( عن أنس مختصرا بمعناه.5ٙٗٔح:  - ٖٗٔٔ/ٕوأخرجه مسلم )
ي (، والطبر5ٖٗ/ 2(، والبٌهمً فً السنن )ٓ٘ح:  - ٕ٘/2ٔوأخرجه بنحوه اإلمام أحمد )الفتح الربانً: 

(، وعبد الرزاق 2ٗ/ 2(، وذكره الهٌثمً فً مجمع الزوابد )ٕٕٙ٘ح:  - 11ٙ/ٕ(، وأبو داود )ٕٔٔ/5ٔ)
( من طرٌك ٔٔ/ٗ، وفتح المدٌر: 5ٔ/٘وعبد بن حمٌد وابن المنذر وابن أبً حاتم وابن مردوٌه: )الدر المنثور:

 .(2ٓٔرلم:  - 5ٖٖ/ٔب: عباد بن منصور عن عكرمة به، وفٌه عنعنة عباد وهو مدلس )تمرٌب التهذٌ
( ، ٕٕ٘ٗ( ، وأبو داود )ٔ( )5ٕٗٔ( ، ومسلم )1ٖٓ٘( و )5ٕ٘٘(، والبخاري )1ٕٕ٘ٔأخرجه احمد) (ٙ)

( و 2٘ٙ٘( ، والطبرانً فً "الكبٌر" )1ٕٗٗ( ، وابن حبان )2ٖ2، وابن الجارود )ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٙوالنسابً 
 .ٕٖٗ/ٖ( ، وفً "التفسٌر" ٖٕٙٙ" )، والبؽوي فً "شرح السنة55ٖو 55ٖ-51ٖ/2( ، والبٌهمً 2ٙٙ٘)

 (.5ٕٕٕ، والدارمً )ٗٗ/ٕ، ومن طرٌمه أخرجه الشافعً 2ٙ٘-ٙٙ٘/ٕوهو فً "الموطؤ" 
َشَهاَدةً أَبًَدا بَلُوا لَُهْم }َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم ٌَؤْتُوا بِؤَْربَعَِة شَُهَداَء فَاْجِلُدوهُْم ثََمانٌَِن َجْلَدةً َواَل تَمْ  ٌمصد: (2)

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم )ٗأَبًَدا َوأُولَبَِن هُُم اْلفَاِسمُوَن )  [.٘ - ٗ({ ]النور : ٘( إاِلَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَن َوأَْصلَُحوا فَإِنَّ َّللاَّ
جمعة عاصما بذلن فً ٌوم ال -عز وجل -. ثم لال :".. ، فابتلى هللا12ٔ-1ٗٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)

األخرى، فؤتاه ابن عمه عوٌمر األنصاري من بنً العجبلن بن عمرو بن عوؾ وتحته ابنة عمه أخى أبٌه، 
فرماها بابن عمه شرٌن بن السحماء، والخلٌل والزوج والمرأة كلهم من بنً عمرو بن عوؾ وكلهم بنو عم 

فمال: أرأٌت سإالً  -ملسو هيلع هللا ىلص -ى النبًعاصم فمال: ٌا عاصم، لمد رأٌت شرٌكا على بطن امرأتً فاسترجع عاصم فؤت
وما ذان ٌا عاصم، فمال: أتانً  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن هذه والذٌن ٌرمون أزواجهم فمد ابتلٌت بها فً أهل بٌتً، فمال النبً

والخلٌل والمرأة فؤتوه،  إلى الزوج -ملسو هيلع هللا ىلص -ابن عمً فؤخبرنً أنه وجد ابن عم لنا على بطن امرأته فؤرسل النبً
فً خلٌلتن وابنة عمن أن تمذفها بالزنا. فمال الزوج:  -عز وجل -لزوجها عوٌمر: وٌحن اتك هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -فمال النبً
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لال النووي: "اختلفوا فً نزول آٌة اللعان هل هو بسبب عوٌمر أم بسبب هبلل،  
 .(ٔ)واألكثرون على أنها نزلت فً هبلل، وٌحتمل أنها نزلت فٌهما جمٌعا"

[، أي:"والذٌن ٌمذفون زوجاتهم ٙ}َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن أَْزَواَجُهْم{ ]النور : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"بالزنى

 .(ٖ)معناه: والذٌن ٌرمون أزواجهم بالزنا" لال الزجاج:" 
 .(ٗ)هو الرجل ٌرمً امرأته بالزنا" لال سعٌد بن جبٌر:" 
عن عكرمة، لوله: "}والذٌن ٌرمون أزواجهم{، لال: هبلل بن أمٌة: والذي رمٌت به  

 .(٘)شرٌن بن سحماء، والذي استفتى عاصم بن عدي"
[، أي:" ولٌس لهم شهود ٌشهدون ٌَٙكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِالَّ أَْنفُسُُهْم{ ]النور : }َولَْم لوله تعالى: 

 .(ٙ)بما رموهنَّ به من الزنى سوى شهادة أنفسهم"
 .(2)أي: ؼٌر أنفسهم" لال السمعانً:" 
ٌعنى: لٌس للرجل شهادة ؼٌره أن امرأته لد زنت، فٌرفع ذلن إلى  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(1)الحكام"

اِدلٌَِن{ ]النور : لوله تعالى:  ِ إِنَّهُ لَِمَن الصَّ [، أي:" ٙ}فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشَهاَداٍت بِاّلِلَّ
فعلى الواحد منهم أن ٌشهد أمام الماضً أربع مرات بموله: أشهد باهلل أنً صادق فٌما رمٌتها به 

 .(5)من الزنى"
بلة فً المسجد، فٌحلؾ أربع شهادات باهلل، ٌموم الزوج بعد الص لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٔ)زانٌة..." -ٌعنى: امرأته–وٌمول: أشهد باهلل الذي ال إله إال هو أن فبلنة 

                                                                                                                                                                               

 -إنً رأٌته معها على بطنها وإنها لحبلى منه، وما لربتها منذ أربعة أشهر. فمال النبً -عز وجل -ألسم لن باهلل
للمرأة: خولة بنت لٌس األنصارٌة وٌحن ما ٌمول زوجن، لالت: أحلؾ باهلل إنه لكاذب، ولكنه ؼار، ولمد  -ملسو هيلع هللا ىلص

 -ملسو هيلع هللا ىلص -رءانى معه نطٌل السمر باللٌل والجلوس بالنهار، فما رأٌت ذلن فً وجهه، وما نهانً عنه لط، فمال النبً
عز وجل.  -للزوج والمرأة: لوما فاحلفا باهلل -ملسو هيلع هللا ىلص -مثل لولها، فمال النبً للخلٌل: وٌحن ما ٌمول ابن عمن فحدثه

فمام الزوج عند المنبر دبر صبلة العصر ٌوم الجمعة وهو عوٌمر بن أمٌة، فمال: أشهد باهلل أن فبلنة زانٌة ٌعنً 
ة زانٌة ولمد رأٌت شرٌكا على بطنها وإنً امرأته خولة، وإنً لمن الصادلٌن، ثم لال الثانٌة: أشهد باهلل أن فبلن

لمن الصادلٌن، ثم لال الثالثة: أشهد باهلل أن فبلنة زانٌة وإنها لحبلى من ؼٌري وإنً لمن الصادلٌن.ثم لال فً 
الرابعة: أشهد باهلل أن فبلنة زانٌة وما لربتها منذ أربعة أشهر وإنً لمن الصادلٌن. ثم لال الخامسة: لعنة هللا 

ٌِْه إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبٌَِن{ ]النور : على عوٌ ِ َعلَ [. 2مر إن كان من الكاذبٌن علٌها فى لوله. }َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنََت َّللاَّ
ثم لامت خولة بنت لٌس األنصاري ممام زوجها، فمالت: أشهد باهلل ما أنا بزانٌة وإن زوجً لمن الكاذبٌن، ثم 

أنا بزانٌة، وما رأى شرٌكا على بطنً وإن زوجً لمن الكاذبٌن.ثم لالت الثالثة: أشهد  لالت الثانٌة: أشهد باهلل ما
باهلل ما أنا بزانٌة وإنً لحبلى منه وإنه لمن الكاذبٌن.ثم لالت الرابعة: أشهد باهلل ما أنا بزانٌة وما رأى علً من 

ى خولة إن كان عوٌمرا من رٌبة وال فاحشة وإن زوجً لمن الكاذبٌن. ثم لالت الخامسة: ؼضب هللا عل
: }وٌدرإا عنها العذاب{ ٌمول ٌدفع عنها -عز وجل -بٌنهما، فذلن لوله -ملسو هيلع هللا ىلص -الصادلٌن فً لوله. ففرق النبً

ِ إِنَّهُ لَِمَن اْلَكاِذِبٌَن{ ]النور :  َها }َواْلَخا [،1الحد: }لشهادتها{ بعد }أَْن تَْشَهَد أَْربََع َشَهاَداٍت بِاّلِلَّ ٌْ ِ َعلَ ِمَسةَ أَنَّ َؼَضَب َّللاَّ
اِدلٌَِن{ ]النور : 5إِْن َكاَن{ ]النور :  [، فً لوله، وكان الخلٌل رجبل  أسود ابن حبشٌة، فمال 5[ زوجها } ِمَن الصَّ

 -ملسو هيلع هللا ىلص -فمال النبً إذا ولدت فبل ترضع ولدها حتى تؤتونً به فؤتوه بولدها فإذا هو أشبه الناس بالخلٌل، -ملسو هيلع هللا ىلص -النبً
 لوال األٌمان لكان لً فٌهما أمر".:»

 عن مماتل بن حٌان نحوه. ٖٕٙ٘- ٖٕ٘٘/1(:ص1٘ٔٗٔوأخرج ابن ابً حاتم)
 .ٖٙ/٘منار الماري شرح مختصر صحٌح البخاري:(ٔ) 
 .55ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٖ/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٖٕ٘/1(:ص1ٔٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٗٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .55ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٓ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٖٕ٘/1(:ص1ٔٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (5)
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هذه اآلٌة الكرٌمة فٌها فََرج لؤلزواج وزٌادة مخرج ، إذا لذؾ أحدهم  لال ابن كثٌر:" 
زوجته وتعسر علٌه إلامة البٌنة ، أن ٌبلعنها ، كما أمر هللا عز وجل وهو أن ٌحضرها إلى 
اإلمام ، فٌدعً علٌها بما رماها به ، فٌحلفه الحاكم أربع شهادات باهلل فً ممابلة أربعة شهداء، 

اِدلٌَِن{، أي : فٌما رماها به من الزنى"}إِنَّهُ لَِمَن   .(ٕ)الصَّ
بالرفع والنصب، فؤما بالرفع فتمدٌره: فشهادة أحدهم التً « فشهادة أحدهم أربع»ولرئ:  

تدرأ الحد أربع، فٌكون رفعا على خبر االبتداء، وأما بالنصب فتمدٌره: فشهادة أحدهم أن ٌشهد 
 .(ٖ)أربع

ِه إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبٌَِن{ ]النور : }َواْلَخاِمَسةُ لوله تعالى:  ٌْ ِ َعلَ [، أي:" وٌزٌد 2أَنَّ لَْعنََت َّللاَّ
 .(ٗ)فً الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه باستحماله لعنة هللا إن كان كاذبًا فً لوله"

ٌعنً: على نفسه }إن كان  ""}والخامسة أن لعنت هللا علٌه{، عن سعٌد بن جبٌر، لوله: 
 .(٘)بٌن{"من الكاذ
 .(ٙ)عن عكرمة لوله: "}والخامسة أن لعنت هللا علٌه إن كان من الكاذبٌن{، لال: وجبت" 
إذا شهد الرجل خمس شهادات، فمد برئ كل واحد من اآلخر، وعدتها  لال ابن عباس:" 

 .(2)إن كانت حامبل أن تضع حملها، وال ٌجلد واحد منهما، وإن لم تحلؾ ألٌم علٌها الحد والرجم"
فإذا لال ذلن ، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعً وطابفة كثٌرة من  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)العلماء ، وحرمت علٌه أبًدا ، وٌعطٌها مهرها ، وٌتوجه علٌها حد الزنى"
 

 المرآن
ِ إِنَّهُ لَِمَن  ُ َعْنَها اْلعَذَاَب أَْن تَْشَهَد أَْربََع َشَهاَداٍت بِاَّللَّ ( َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َؼَضَب 5اْلَكاِذبٌَِن )}َوٌَْدَرأ

اِدلٌَِن ) ٌَْها إِْن َكاَن ِمَن الصَّ ِ َعلَ  [5 - 5({ ]النور : 5َّللاَّ

 التفسٌر:
وبشهادته تستوجب الزوجة عموبة الزنى، وهً الرجم حتى الموت، وال ٌدفع عنها هذه العموبة 

لكاذب فً اتهامه لها بالزنى، وتزٌد فً  إال أن تشهد فً ممابل شهادته أربع شهادات باهلل إنه
الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحمالها ؼضب هللا، إن كان زوجها صادلًا فى اتهامه لها، 

 وفً هذه الحال ٌفرق بٌنهما.
ِ إِنَّهُ لَِمَن   ُ َعْنَها اْلعَذَاَب أَْن تَْشَهَد أَْربََع َشَهاَداٍت بِاّلِلَّ اْلَكاِذبٌَِن{ ]النور : لوله تعالى:}َوٌَْدَرأ

[، أي:" وٌدفع عن الزوجة الممذوفة حدَّ الزنى الذي ثبت بشهادة الزوج أن تحلؾ أربع مرات 1
 .(5)إنه لمن الكاذبٌن فٌما رماها به من الزنى"

وٌدفع عنها العذاب أن تحلؾ باهلل أربع أٌمان: أن زوجها الذي  لال الطبري: "ٌمول: 
 .(ٓٔ)فاحشة، لمن الكاذبٌن فٌما رماها من الزنا"رماها بما رماها به من ال

وال ٌدرأ عنها العذاب إال أن تبلعن ، فتشهد أربع شهادات باهلل إنه لمن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)الكاذبٌن ، أي : فٌما رماها به"

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٕ٘/1(:ص1ٔٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٙ٘/1(:ص12ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٕٙ٘/1(:ص1ٙٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٗٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .55ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .٘ٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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ٌعنى: فتموم المرأة ممام زوجها فتمول أربع مرات: أشهد باهلل الذي  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٔ)ال إله إال هو إنً لست بزانٌة، وإن زوجً لمن الكاذبٌن"

"لوله: }عنها ، (ٕ)" }وٌدرإا عنها العذاب{، ٌعنى: ٌدفع" عن سعٌد بن جبٌر، لوله: 
ى: الحد، بعد }أن تشهد أربع العذاب{، ٌعنى: ٌدفع الحكام، عن المرأة. لوله: }العذاب{، ٌعن

 .(ٖ)شهادات باهلل{، ٌعنً: زوجها، }إنه لمن الكاذبٌن{"
 .(ٗ)لال مماتل بن حٌان:" ٌمول: ٌحجر علٌها العذاب" 
 .(٘)أي: عذاب الدنٌا" لال لتادة:" 
فإذا لذؾ الماذؾ امرأته، فشهادته أن ٌمول: أشهد باهلل إنً لمن الصادلٌن  لال الزجاج:" 

 .(ٙ)ا به، أو ٌمول: أحلؾ باهلل إنً لمن الصادلٌن فٌما لذفتها به، أربع مرات"فٌما لذفته
اِدلٌَِن{ ]النور :  ٌَْها إِْن َكاَن ِمَن الصَّ ِ َعلَ [، أي:" 5لوله تعالى:}َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َؼَضَب َّللاَّ

هامه لها وتحلؾ فً المرة الخامسة بؤنَّ ؼضب هللا وسخطه علٌها إن كان زوجها صادلاً فً ات
 .(2)بالزنى"
ٌمول: والشهادة الخامسة: أن ؼضب هللا علٌها إن كان زوجها فٌما رماها  لال الطبري: " 

 .(1)به من الزنا من الصادلٌن"
 .(5)ٌعنى: إن كان زوجها فً لوله }لمن الصادلٌن{" لال سعٌد ن جبٌر:"

 .(ٓٔ)لال: وجبت" عن عكرمة: "}والخامسة أن ؼضب هللا علٌها إن كان من الصادلٌن{، 
لال الزمخشري:" فإن للت: لم خصت المبلعنة بؤن تخمس بؽضب هللا؟ للت: تؽلٌظا  

وإطماعها، ولذلن كانت ممدمة فً آٌة الجلد.  (ٔٔ)علٌها، ألنها هً أصل الفجور ومنبعه بخبلبتها
 .(ٖٔ)"(ٕٔ)«فالرجم أهون علٌن من ؼضب هللا»وٌشهد لذلن لوله ملسو هيلع هللا ىلص لخولة: 

فضٌحة أهله  ٌتجشمفخصها بالؽضب ، كما أن الؽالب أن الرجل ال  لال ابن كثٌر:" 

ورمٌها بالزنى إال وهو صادق معذور ، وهً تعلم صدله فٌما رماها به. ولهذا كانت الخامسة 
 .(ٗٔ)فً حمها أن ؼضب هللا علٌها. والمؽضوب علٌه هو الذي ٌعلم الحك ثم ٌحٌد عنه"

رأة[ فً الخامسة: وعلً ؼضب هللا إن كان من الصادلٌن. وهذا تمول]الم لال الزجاج:" 
، فإذا تبلعنا فرق بٌنهما، واعتدت عدة المطلمة من ولتها ذلن، فإذا فعبل ذلن لم (٘ٔ)هو اللعان

ٌتزوجها أبدا فً لول أكثر الفمهاء من أهل الحجاز وبعض الكوفٌٌن ٌتابعهم، وهو أبو ٌوسؾ، 

                                                             

 .2ٖٕ٘-ٖٕٙ٘/1(:ص5ٕٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٙ٘/1(:ص11ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٙ٘/1(:ص15ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٙ٘/1(:ص5ٓٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٙ٘/1(:ص5ٔٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٖ/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .55ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .٘ٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٕ٘/1(:ص55ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٖٕ٘/1(:ص51ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .الخدٌعة باللسان« الخبلبة»فً الصحاح « بخبلبتها»لوله (ٔٔ)
ابن أبً حاتم وابن المنذر وابن مردوٌه عن ابن عباس، انظر: الدر لطعة من حدٌث أخرجه  (ٕٔ)

 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٙالمنثور:
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٖالكشاؾ: (ٖٔ)
 .٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
اللعان فى الشرٌعة: أن ٌمسم الزوج أربع مرات على صدله فى لذؾ زوجته بالزنا، والخامسة باستحماله (٘ٔ)

لعنة هللا إن كان كاذبا وبذا ٌبرأ من حد المذؾ. ثم تمسم الزوجة أربع مرات على كذبه، والخامسة باستحمالها 
 .الزناؼضب هللا إن كان صادلا فتبرأ من حد 
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ألن الماذؾ لذفها بالزنا، فهو ال ٌنبؽً له أن ٌتزوج بزانٌة، ولٌس والمٌاس ما علٌه أهل الحجاز، 
 .(ٔ)ٌظهر لهذا توبة، واللعان ال ٌكون إال بحاكم من حكام المسلمٌن"

لال المشٌري:" لما ضاق األمر على من رأى أهله على فاحشة، إذ أن فى ذلن لبول 
وكان أمرا محظورا هتن فمد نهى الشرع عن استلحاله ولدا من ؼٌره.  -نسب ؼٌر صحٌح

عرض المرأة والشهادة علٌها بالفحشاء، إذ ٌجوز أن ٌكون األمر فى المعٌب أي بخبلؾ ما 
ٌدعٌه الزوج، وألن ذلن أمر ذو خطر شرع هللا حكم اللعان لٌكون للخصومة لاطعا، وللممدم 

ل شىء لدٌر . ولوال أن هللا على ك (ٕ)على الفاحشة زاجرا، ففى مثل هذه األحوال عنها خرجة
وإال ففى عادة الناس. من الذي ٌهتدى لمثل هذا الحكم لوال تعرٌؾ سماوى وأمر نبوى، من 

 .(ٖ)الوحى متلماه، ومن هللا مبتداه وإلٌه منتهاه؟"
 

 المرآن
اٌب َحِكٌٌم ) َ تَوَّ ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ َّللاَّ ِ َعلَ  [ٓٔ({ ]النور : ٓٔ}َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ

 ٌر:التفس
بهذا التشرٌع لؤلزواج والزوجات، ألحلَّ  -أٌها المإمنون-ولوال تفضُّل هللا علٌكم ورحمته 

بالكاذب من المتبلعنٌن ما دعا به على نفسه، وأن هللا تواب لمن تاب ِمن عباده، حكٌم فً شرعه 
 وتدبٌره.
ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ{ ]النور   ِ َعلَ [، أي:" ولوال تفضُّل هللا علٌكم ٓٔ: لوله تعالى:}َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ
بهذا التشرٌع لؤلزواج والزوجات، ألحلَّ بالكاذب من المتبلعنٌن ما  -أٌها المإمنون-ورحمته 

 .(ٗ)دعا به على نفسه"
ولوال فضل هللا علٌكم أٌها الناس ورحمته بكم، وأنه عواد على  لال الطبري: "ٌمول: 

اهم، وسٌاسته لهم، لعاجلكم بالعموبة على معاصٌكم خلمه بلطفه وطوله، حكٌم فً تدبٌره إٌ
وفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم، ولكنه ستر علٌكم ذنوبكم وترن فضٌحتكم بها عاجبل رحمة 
منه بكم، وتفضبل علٌكم، فاشكروا نعمه وانتهوا عن التمدم عما عنه نهاكم من معاصٌه، وترن 

 .(٘)نه"الجواب فً ذلن، اكتفاء بمعرفة السامع المراد م
ثم ذكر تعالى لطفه بخلمه ، ورأفته بهم ، وشرعه لهم الفرج والمخرج  لال ابن كثٌر:" 

ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ{، أي : لحرجتم ولشك  ِ َعلَ من شدة ما ٌكون فٌه من الضٌك ، فمال:}َوَلْوال فَْضُل َّللاَّ
 .(ٙ)علٌكم كثٌر من أموركم "

ونعمه ألظهر على المذنب، ٌعنى: الكاذب  عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}ورحمته{، ٌعنى: 
 .(2)منهما"

ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ{ ]النور : وفً   ِ َعلَ  [، وجهان:ٓٔلوله تعالى:}َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ
 .(1)احدها: فضل هللا: الدٌن. لاله مجاهد

 .(5)فضل هللا: المرآن. لاله سعٌد بن جبٌرالثانً: أن 
 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ). وهذا لول ابن عباس: فضل هللا اإلسبلمالثالث: أن 

                                                             

 .ٖٖ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .الخرجة: هى الخروج والخبلص من أمر شدٌد(ٕ)
 .5ٙ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٖ)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .٘ٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٖٕ٘/1(:صٕ٘ٓٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٖٕ٘/1(:صٕٕٓٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٖٕ٘/1(:صٖٕٓٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖٕ٘/1(:صٕٗٓٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 . ذكره دون إسناد.5ٖٕ٘/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔٔ)
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 .(ٔ)التفضل"«: الفضل» لال الزمخشري:" 
: ولوال فضل هللا -وهللا أعلم  -مترون، والمعنى « لوال»ههنا جواب  لال الزجاج:" 

ٌَا  ْن ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ فًِ الدُّ ِ َعلَ علٌكم لنال الكاذب لما ذكرنا عذاب عظٌم، وٌدل علٌه: }َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ
 .(ٕ)["َٗٔواآْلِخَرةِ لََمسَّكُْم فًِ َما أَفَْضتُْم فٌِِه َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]النور : 

جواب اآلٌة محذوؾ، ومثله لول الرجل إذا شتمه إنسان: أٌها الرجل  لال السمعانً:" 
لوال كذا أي: لوال كذا لشتمتن، فعلى هذا معنى لوله تعالى: }ولوال فضل هللا علٌكم ورحمته{ 
 لنال الكاذب منكما العذاب فً الحال، ومنهم من لال: }ولوال فضل هللا علٌكم ورحمته{ بتؤخٌر

 .(ٖ)العذاب وإمهاله لعجل عذابه"
مترون، وتركه دال على أمر عظٌم ال ٌكتنه، ورب « لوال»جواب  لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)مسكوت عنه أبلػ من منطوق به"
محذوؾ، لتهوٌله واإلشعار بضٌك العبارة عن « لوال»وجواب  لال أبو السعود:" 

حصره، كؤنه لٌل: ولوال تفضله تعالى علٌكم ورحمته وأنه تعالى مبالػ فً لبول التوبة حكٌم فً 
جمٌع أفعاله وأحكامه التً من جملتها ما شرع لكم من حكم اللعان لكان ما كان مما ال ٌحٌط به 

 .(٘)نطاق البٌان"
 ، إال حرفٌن فً ٌونس، فموله:«فهبل»فهو: « ولوال»كل ما فً المرآن  لن:"لال أبو ما 

[، ٌمول: فما كانت لرٌة آمنت، ولوله: }فَلَْواَل أَنَّهُ َكاَن ِمَن 51}فَلَْواَل َكانَْت لَْرٌَةٌ آَمَنت{ ]ٌونس : 
 .(ٙ)[، ٌمول: فما كان من المرون من لبلكم"ٖٗٔاْلُمَسبِِّحٌَن{ ]الصافات : 

اٌب َحِكٌٌم{ ]النور : لول  َ تَوَّ [، أي:" وأن هللا تواب لمن تاب ِمن عباده، ٓٔه تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ
 .(2)حكٌم فً شرعه وتدبٌره"

اٌب { على عباده  لال ابن كثٌر:"   -وإن كان ذلن بعد الحلؾ واألٌمان المؽلظة  -}تَوَّ

 .(1)}َحِكٌٌم{ فٌما ٌشرعه وٌؤمر به وفٌما ٌنهى عنه "
سعٌد بن جبٌر لوله: " }وأن هللا تواب{، ٌعنى: على من تاب، ولوله: }حكٌم{،  عن 

 .(5)ٌعنً: حكم المبلعنة"
 [:ٓٔ-ٙفوابد اآلٌات:]

بٌان حكم لذؾ الرجل امرأته ولم ٌكن له أربعة شهود ٌشهدون معه على ما رمى به زوجته  -ٔ
 وهو اللعان.

إن لم ترد الزوجة الدعوى بؤربع شهادات بٌان كٌفٌة اللعان، وأنه موجب إللامة الحد،  -ٕ
 والدعاء علٌها فً الخامسة ولولها: }أن ؼضب هللا علٌها إن كان من الصادلٌن{ .

فً مشروعٌة اللعان مظهر من مظاهر حسن التشرٌع اإلسبلمً وكماله وأن مثله لن ٌكون  -ٖ
 إال بوحً إلهً وفٌه إشارة إلى تمرٌر النبوة الدمحمٌة.

 
 المرآن
ٌٌْر لَكُْم ِلكُّلِ اْمِرٍئ ِمْنُهمْ  }إِنَّ  ا لَكُْم بَْل هَُو َخ ْفِن عُْصبَةٌ ِمْنكُْم اَل تَْحَسبُوهُ َشرًّ  َما الَِّذٌَن َجاُءوا بِاإْلِ

ثِْم َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِظٌٌم )  [ٔٔ({ ]النور : ٔٔاْكتََسَب ِمَن اإْلِ

                                                             

 .2ٕٔ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٖ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .2ٓ٘-ٙٓ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .5٘ٔ/ٙتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .1ٖٕ٘/1(:صٕٔٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٖٕ٘/1(:صٕ٘ٓٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (5)
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 التفسٌر:
وا بؤشنع الكذب، وهو اتهام أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها بالفاحشة، جماعة إن الذٌن جاإ

ا لكم، بل هو خٌر لكم، لما تضمن ذلن ِمن  -معشر المسلمٌن-منتسبون إلٌكم  ال تحسبوا لولهم شرًّ
تبربة أم المإمنٌن ونزاهتها والتنوٌه بذكرها، ورفع الدرجات، وتكفٌر السٌبات، وتمحٌص 

ِ المإمنٌن. لك ًّ ل معظمه، وهو عبد هللا بن أُب ل فرد تكلم باإلفن جزاء فعله من الذنب، والذي تحمَّ
له عذاب عظٌم فً اآلخرة، وهو الخلود فً الدرن األسفل  -لعنه هللا-ابن سلول كبٌر المنافمٌن 

 .(ٔ)من النار"
 [:ٕٓ-ٔٔسبب نزول اآلٌات:]

عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبٌر، وسعٌد بن المسٌب، وعلممة بن ولاص  
اللٌثً، وعبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة، عن عابشة رضً هللا عنها زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لال لها 

عضهم أهل اإلفن ما لالوا، فبرأها هللا منه، لال الزهري: "وكلهم حدثنً طابفة من حدٌثها، وب
أوعى من بعض، وأثبت له التصاصا، ولد وعٌت عن كل واحد منهم الحدٌث الذي حدثنً عن 
عابشة، وبعض حدٌثهم ٌصدق بعضا زعموا أن عابشة، لالت: كان رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم، إذا أراد أن ٌخرج سفرا ألرع بٌن أزواجه، فؤٌتهن خرج سهمها، خرج بها معه، فؤلرع 

ؼزاها، فخرج سهمً، فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب، فؤنا أحمل فً هودج،  بٌننا فً ؼزاة
وأنزل فٌه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من ؼزوته تلن، ولفل ودنونا من المدٌنة آذن لٌلة 
بالرحٌل، فممت حٌن آذنوا بالرحٌل، فمشٌت حتى جاوزت الجٌش، فلما لضٌت شؤنً ألبلت إلى 

حل، فلمست صدري، فإذا عمد لً من جزع أظفار لد انمطع، فرجعت، فالتمست عمدي، الر
فحبسنً ابتؽاإه، فؤلبل الذٌن ٌرحلون لً، فاحتملوا هودجً، فرحلوه على بعٌري الذي كنت 
أركب وهم ٌحسبون أنً فٌه، وكان النساء إذ ذان خفافا لم ٌثملن ولم ٌؽشهن اللحم، وإنما ٌؤكلن 

م، فلم ٌستنكر الموم حٌن رفعوه ثمل الهودج، فاحتملوه وكنت جارٌة حدٌثة السن، العلمة من الطعا
فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عمدي بعد ما استمر الجٌش، فجبت منزلهم ولٌس فٌه أحد، 
فؤممت منزلً الذي كنت به، فظننت أنهم سٌفمدوننً، فٌرجعون إلً، فبٌنا أنا جالسة ؼلبتنً 

ن بن المعطل السلمً ثم الذكوانً من وراء الجٌش، فؤصبح عند عٌناي، فنمت وكان صفوا
منزلً، فرأى سواد إنسان نابم، فؤتانً وكان ٌرانً لبل الحجاب، فاستٌمظت باسترجاعه حٌن 
أناخ راحلته فوطا ٌدها، فركبتها، فانطلك ٌمود بً الراحلة حتى أتٌنا الجٌش بعد ما نزلوا 

، وكان الذي تولى اإلفن عبد هللا بن أبً ابن سلول، معرسٌن فً نحر الظهٌرة، فهلن من هلن
فمدمنا المدٌنة، فاشتكٌت بها شهرا والناس ٌفٌضون من لول أصحاب اإلفن، وٌرٌبنً فً وجعً، 
أنً ال أرى من النبً ملسو هيلع هللا ىلص اللطؾ الذي كنت أرى منه حٌن أمرض، إنما ٌدخل فٌسلم، ثم ٌمول: 

من ذلن حتى نمهت، فخرجت أنا وأم مسطح لبل المناصع ، ال أشعر بشًء «كٌؾ تٌكم»
متبرزنا ال نخرج إال لٌبل إلى لٌل، وذلن لبل أن نتخذ الكنؾ لرٌبا من بٌوتنا، وأمرنا أمر العرب 
األول فً البرٌة أو فً التنزه، فؤلبلت أنا وأم مسطح بنت أبً رهم نمشً، فعثرت فً مرطها، 

للت، أتسبٌن رجبل شهد بدرا، فمالت: ٌا هنتاه، ألم  فمالت: تعس مسطح، فملت لها: ببس ما
تسمعً ما لالوا؟ فؤخبرتنً بمول أهل اإلفن، فازددت مرضا على مرضً، فلما رجعت إلى بٌتً 

، فملت: ابذن لً إلى أبوي، لالت: وأنا حٌنبذ «كٌؾ تٌكم»دخل علً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فسلم فمال: 
لبلهما، فؤذن لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤتٌت أبوي فملت ألمً: ما ٌتحدث به  أرٌد أن أستٌمن الخبر من

الناس؟ فمالت: ٌا بنٌة هونً على نفسن الشؤن، فوهللا لملما كانت امرأة لط وضٌبة عند رجل 
ٌحبها ولها ضرابر، إال أكثرن علٌها، فملت: سبحان هللا، ولمد ٌتحدث الناس بهذا، لالت: فبت تلن 

للٌلة حتى أصبحت ال ٌرلؤ لً دمع، وال أكتحل بنوم، ثم أصبحت، فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علً بن ا
أبً طالب، وأسامة بن زٌد حٌن استلبث الوحً، ٌستشٌرهما فً فراق أهله، فؤما أسامة، فؤشار 

علم وهللا إال خٌرا، علٌه بالذي ٌعلم فً نفسه من الود لهم، فمال أسامة: أهلن ٌا رسول هللا، وال ن

                                                             

 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
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وأما علً بن أبً طالب فمال: ٌا رسول هللا، لم ٌضٌك هللا علٌن، والنساء سواها كثٌر، وسل 
، «ٌا برٌرة هل رأٌت فٌها شٌبا ٌرٌبن؟»الجارٌة تصدلن، فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص برٌرة، فمال: 

ؼمصه علٌها لط، أكثر من أنها جارٌة فمالت برٌرة: ال والذي بعثن بالحك، إن رأٌت منها أمرا أ
حدٌثة السن، تنام عن العجٌن، فتؤتً الداجن فتؤكله، فمام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من ٌومه، فاستعذر من 

من ٌعذرنً من رجل بلؽنً أذاه فً أهلً، »عبد هللا بن أبً ابن سلول، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
هلً إال خٌرا، ولد ذكروا رجبل ما علمت علٌه إال خٌرا، وما كان ٌدخل فوهللا ما علمت على أ

، فمام سعد بن معاذ، فمال: ٌا رسول هللا، أنا وهللا أعذرن منه إن كان من «على أهلً إال معً
األوس ضربنا عنمه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا، ففعلنا فٌه أمرن، فمام سعد بن 

فمال: كذبت  -رج، وكان لبل ذلن رجبل صالحا ولكن احتملته الحمٌة وهو سٌد الخز -عبادة 
لعمر هللا، ال تمتله، وال تمدر على ذلن، فمام أسٌد بن حضٌر فمال: كذبت لعمر هللا، وهللا لنمتلنه، 
 فإنن منافك تجادل عن المنافمٌن، فثار الحٌان األوس، والخزرج حتى هموا، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على
المنبر، فنزل، فخفضهم حتى سكتوا، وسكت وبكٌت ٌومً ال ٌرلؤ لً دمع، وال أكتحل بنوم، 
فؤصبح عندي أبواي، ولد بكٌت لٌلتٌن وٌوما حتى أظن أن البكاء فالك كبدي، لالت: فبٌنا هما 
جالسان عندي، وأنا أبكً، إذ استؤذنت امرأة من األنصار، فؤذنت لها، فجلست تبكً معً، فبٌنا 

كذلن إذ دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فجلس ولم ٌجلس عندي من ٌوم لٌل فً ما لٌل لبلها، ولد نحن 
ٌا عابشة، فإنه بلؽنً عنن كذا »مكث شهرا ال ٌوحى إلٌه فً شؤنً شًء، لالت: فتشهد ثم لال: 

ه، فإن وكذا، فإن كنت برٌبة، فسٌبربن هللا، وإن كنت ألممت بذنب، فاستؽفري هللا وتوبً إلٌ
، فلما لضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ممالته، للص دمعً «العبد إذا اعترؾ بذنبه، ثم تاب تاب هللا علٌه

حتى ما أحس منه لطرة، وللت ألبً: أجب عنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال: وهللا ما أدري ما ألول 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  فٌما لال، لالت: وهللا ما أدري ما ألول  لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فملت ألمً: أجٌبً عنً

لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لالت: وأنا جارٌة حدٌثة السن، ال ألرأ كثٌرا من المرآن، فملت: إنً وهللا لمد 
ة، علمت أنكم سمعتم ما ٌتحدث به الناس، وولر فً أنفسكم وصدلتم به، ولبن للت لكم إنً برٌب

وهللا ٌعلم إنً لبرٌبة ال تصدلونً بذلن، ولبن اعترفت لكم بؤمر، وهللا ٌعلم أنً برٌبة لتصدلنً، 
ُ اْلُمْستََعاُن َعلَى َما تَِصفُوَن{  وهللا ما أجد لً ولكم مثبل، إال أبا ٌوسؾ إذ لال: }فََصْبٌر َجِمٌٌل َوَّللاَّ

ً هللا، ولكن وهللا ما ظننت أن ٌنزل [، ثم تحولت على فراشً وأنا أرجو أن ٌبربن1ٔ]ٌوسؾ : 
فً شؤنً وحٌا، وألنا أحمر فً نفسً من أن ٌتكلم بالمرآن فً أمري، ولكنً كنت أرجو أن ٌرى 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً النوم رإٌا ٌبربنً هللا، فوهللا ما رام مجلسه وال خرج أحد من أهل البٌت، حتى 

ؤخذه من البرحاء، حتى إنه لٌتحدر منه مثل الجمان من العرق أنزل علٌه الوحً، فؤخذه ما كان ٌ
فً ٌوم شات، فلما سري عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌضحن، فكان أول كلمة تكلم بها، أن لال لً: 

، ، فمالت لً أمً: لومً إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فملت: ال وهللا«ٌا عابشة احمدي هللا، فمد برأن هللا»
ْفِن عُْصبَةٌ ِمْنكُم{ اآلٌات،  (ٔ)ال ألوم إلٌه، وال أحمد إال هللا، فؤنزل هللا تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن َجاُءوا ِباإْلِ

فلما أنزل هللا هذا فً براءتً، لال أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه وكان ٌنفك على مسطح بن 
ا بعد ما لال لعابشة، فؤنزل هللا تعالى:}َواَل أثاثة لمرابته منه: وهللا ال أنفك على مسطح شٌبا أبد

[ فمال أبو بكر: ٌَٕٕؤْتَِل أُولُو اْلَفْضِل ِمْنكُْم َوالسَّعَِة أَْن ٌُْإتُوا{ إلى لوله: }َؼفُوٌر َرِحٌم{ ]النور : 
 .(ٕ)"بلى وهللا إنً ألحب أن ٌؽفر هللا لً، فرجع إلى مسطح الذي كان ٌجري علٌه

                                                             

 .[ٔٔ]النور : (ٔ)
أحمد )الفتح ( واإلمام 22ٕٓح:  - 5ٕٕٔ/ٗ( ومسلم )ٕٔٙٙح:  - 5ٕٙ/٘أخرجه البخاري )فتح الباري: (ٕ)

( والطبرانً )المعجم 1/2ٔٔ( وابن جرٌر )1ٖٓٔح:  - ٕٖٖ/٘( والترمذي )5ٖ5ح:  - ٙٔٔ/ٕٕالربانً: 
( كلهم من طرٌك الزهري به. وللمزٌد من 2ٔ - ٗٙ/ٗ( والبٌهمً فً الدالبل )ٖٖٔح:  - ٘٘ - ٓ٘/ٖٕالكبٌر: 

 تفاصٌل المصة راجع:
 ( .2ٙ - 1/2ٔٔتفسٌر ابن جرٌر ) - ٔ
 ( .2ٕٕ - 2ٕٔ/ٖسٌر ابن كثٌر )تف - ٕ
 ( .1ٔٗ - ٘٘ٗ/ 1فتح الباري ) - ٖ
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لعشر اآلٌات كلها نزلت فً شؤن عابشة أم المإمنٌن ، رضً هللا هذه ا لال ابن كثٌر:" 
عنها ، حٌن رماها أهل اإلفن والبهتان من المنافمٌن بما لالوه من الكذب البحت والفرٌة التً 
ؼار هللا تعالى لها ولنبٌه ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، فؤنزل هللا عز وجل براءتها صٌانة 

 .(ٔ)صبلة والسبلم  فمال : } إِنَّ الَِّذٌَن َجاُءوا بِاإلْفِن عُْصبَةٌ{.."لعرض الرسول ، علٌه أفضل ال
ْفِن عُْصبَةٌ ِمْنكُْم{ ]النور :   [، أي:" إن الذٌن جاإوا ٔٔلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن َجاُءوا بِاإْلِ

-إلٌكم بؤشنع الكذب، وهو اتهام أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها بالفاحشة، جماعة منتسبون 
 .(ٕ)"-معشر المسلمٌن

 .(ٖ)لال الطبري:" تعالى ذكره: إن الذٌن جاءوا بالكذب والبهتان جماعة منكم أٌها الناس" 
أي : جماعة منكم ، ٌعنً : ما هو واحد وال اثنان بل جماعة ، فكان  لال ابن كثٌر:" 

كان ٌجمعه وٌستوشٌه ،  الممدَّم فً هذه اللعنة عبد هللا بن أبً بن سلول رأس المنافمٌن ، فإنه
حتى دخل ذلن فً أذهان بعض المسلمٌن ، فتكلموا به ، َوجّوزه آخرون منهم ، وبمً األمر 

 .(ٗ)كذلن لرٌبًا من شهر ، حتى نزل المرآن ، وسٌاق ذلن فً األحادٌث الصحٌحة"
: الكذب. ولد سمً بعضهم فً اآلثار، ولم ٌسموا -ههنا-« اإلفن»معنى  لال الزجاج:" 

المرآن فممن سمً حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وعبد هللا بن أبً، ومن النساء: حمنة فً 
 .(٘)بنت جحش"

 .(ٙ)الذٌن جاءوا باإلفن عصبة منكم{، الذٌن لالوا لعابشة اإلفن والبهتان"عن الضحان:"}
الذٌن افتروا على عابشة: عبد هللا بن أبً، وهو الذي تولى كبره،  لال ابن عباس:" 

 .(2)وحسان بن ثابت، ومسطح، وحمنة بنت جحش"
عن عروة: "أنه كتب إلى عبد الملن بن مروان: كتبت إلً تسؤلنً فً الذٌن جاءوا  

حد إال حسان باإلفن، وهم كما لال هللا: }إن الذٌن جاءوا باإلفن عصبة منكم{، وأنه لم ٌسم منهم أ

بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش، وهو ٌمال فً آخرٌن ال علم لً بهم; ؼٌر أنهم 
 .(1)عصبة كما لال هللا"

فمالت زٌنب: أنا التً  عن دمحم بن عبد هللا بن جحش، لال: تفاخرت عابشة وزٌنب، لال: 
كتابه حٌن حملنً ابن  نزل تزوٌجً من السماء لال: ولالت عابشة: أنا التً نزل عذري فً

المعطل على الراحلة، فمالت لها زٌنب: ٌا عابشة، ما للت حٌن ركبتٌها، لالت: للت: حسبً هللا 
 .(5)ونعم الوكٌل، لالت: للت كلمة المإمنٌن"

ٌٌْر لَكُْم{ ]النور :   ا لَكُْم بَْل هَُو َخ [، أي:" ال تحسبوا لولهم ٔٔلوله تعالى:}اَل تَْحَسبُوهُ َشرًّ
 .(ٓٔ)ا لكم، بل هو خٌر لكم"شرًّ 

لال الطبري:" ٌمول: ال تظنوا ما جاءوا به من اإلفن شرا لكم عند هللا وعند الناس، بل  
ذلن خٌر لكم عنده وعند المإمنٌن، وذلن أن هللا ٌجعل ذلن كفارة للمرمً به وٌظهر براءته مما 

 .(ٔٔ)رمً به، وٌجعل له منه مخرجا"

                                                                                                                                                                               

 .(ٖٖٔ - ٓ٘/ٖٕمعجم الطبرانً الكبٌر )
 .ٕٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗ-ٖٖ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .ٙٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٙٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٙٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٔٔ-1ٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٙٔٔ-٘ٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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باإلفن الذي لالوا، الذي تكلموا به، كان شرا لهم، وكان فٌهم من لال ابن زٌد:" الشر لكم  
لم ٌمله، إنما سمعه، فعاتبهم هللا، فمال أول شًء: }إن الذٌن جاءوا باإلفن عصبة منكم ال تحسبوه 

 .(ٔ)["ٔٔشرا لكم، بل هو خٌر لكم{ ثم لال: }والذي تولى كبره منهم له عذاب عظٌم{ ]النور: 
ثِْم{ ]النور :  لوله تعالى:}ِلُكلِّ   [، أي:" لكل فرد تكلم ٔٔاْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكتََسَب ِمَن اإْلِ

 .(ٕ)باإلفن جزاء فعله من الذنب"
لال الطبري:" ٌمول: لكل امرئ من الذٌن جاءوا باإلفن جزاء ما اجترم من اإلثم،  

 .(ٖ)بمجٌبه بما جاء به، من األولى عبد هللا"
[، أي:" والذي تولى ٔٔلَّى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]النور : لوله تعالى:}َوالَِّذي تَوَ  

، له فً اآلخرة عذاب شدٌد فً نار -رأس النفاق« ابن سلول»وهو -معظمه وأشاع هذا البهتان 
 .(ٗ)جهنم"

لال الطبري:" ٌمول: والذي تحمل معظم ذلن اإلثم واإلفن منهم هو الذي بدأ بالخوض  
 .(٘)َعذَاٌب َعِظٌٌم{" فٌه، }لَهُ 
{، لٌل : ابتدأ به. ولٌل : الذي كان ٌجمعه وٌستوشٌه َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ }لال النب كثٌر:" 

 .(ٙ)وٌذٌعه وٌشٌعه ، } لَهُ َعذَاٌب َعِظٌٌم { أي : على ذلن"
 .(2)""}ووالذي تولى كبره منهم{، ٌمول: الذي بدأ بذلنعن الضحان ، لوله: 
، فمن لرأ :}ِكْبَره{،  فمعناه: من «كُْبَرهُ ِمْنُهم لَهُ َعذَاٌب َعِظٌمٌ :»وٌُْمرأ  الزجاج:"لال  

 .(1)، أراد معظمه"«كُْبَره» تولى اإلثم فً ذلن، ومن لرأ:
 وفً متولً كبره، ثبلثة ألوال:

ًّ المنافك، والعذاب العظٌم: جهنم ، وهذا لول عابشة وابن ، (5)أحدهما : أنه عبد هللا بن أب
 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)، وابن المسٌب، ومجاهد(ٔٔ)، وعروة بن الزبٌر(ٓٔ)عباس

كان الذي تولى كبره: الذي ٌجمعهم فً بٌته، عبد هللا بن  :"-رضً هللا عنها-لالت عابشة 
 .(ٗٔ)"أبً ابن سلول

أما الذي تولى كبره منهم، فعبد هللا بن أبً ابن سلول الخبٌث، هو الذي  لال ابن زٌد:" 
 .(٘ٔ)ابتدأ هذا الكبلم، ولال: امرأة نبٌكم باتت مع رجل حتى أصبحت، ثم جاء ٌمود بها"

هو عبد هللا بن أبً رأس المنافمٌن، وهو الذي لال: ما بربت منه وما برئ  لال مماتل:" 
 .(ٙٔ)دٌد"منها، }له عذاب عظٌم{، أى: ش

 .(2ٔ)الثانً : أنه مسطح بن أثاثة ، والعذاب العظٌم ذهاب بصره فً الدنٌا : حكاه ٌحٌى بن سبلم

                                                             

 .ٙٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٙٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٙٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖ٘-ٖٗ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .5ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٓٔ-5ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .5ٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .15ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .ٕٖٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2ٔ)
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 .(ٔ)حسان بن ثابت. وهذا مروي عن عابشة أٌضاالثلث: 
ولٌل : بل المراد به حسان بن ثابت، وهو لول ؼرٌب ، ولوال أنه ولع  لال ابن كثٌر:" 

لن لما كان إلٌراده كبٌر فابدة ، فإنه من الصحابة الذٌن فً صحٌح البخاري ما لد ٌدل على ذ
كان لهم فضابل ومنالب ومآثر ، وأحسن محاسنه أنه كان ٌَذُب عن رسول هللا صلى هللا علٌه 

 .(ٖ)"(ٕ)«هاجهم وجبرٌل معن»وسلم بشعره، وهو الذي لال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
بشًء أحسن من شعر حسان، وما تمثلت به إال عن عامر، أن عابشة لالت: ما سمعت  

 :(ٗ)رجوت له الجنة، لوله ألبً سفٌان
دا فَؤجبُت عن  ه... َوعنَد هللا فً ذان الجزاءُ َهَجوَت ُمَحمَّ

د منكم ولاءُ فَإَن أبً َوَوالده وِعْرضً  ... لعْرِض ُمَحمَّ
ٌْركَُما الفدَ أَتَْشتُُمه ، ولسَت لَه بكُؾٍء؟... فَ  كَُما لَخ  اءُ َشرُّ

الءُ  ُره الّدِ ٌَْب فٌِه... َوبَْحِري ال تَُكّدِ  ِلَسانًِ َصارٌم ال َع
فمٌل: ٌا أم المإمنٌن، ألٌس هذا لؽوا؟ لالت; ال إنما اللؽو ما لٌل عند النساء. لٌل: ألٌس هللا ٌمول: 
}والذي تولى كبره منهم له عذاب عظٌم{، لالت: ألٌس لد أصابه عذاب عظٌم، ألٌس لد ذهب 

 .(ٙ)"(٘)وكنع بالسٌؾبصره، 
لال مسروق:" كنت عند عابشة، فدخل حسان بن ثابت، فؤمرت، فؤلمً له وسادة; فلما 
خرج للت لعابشة: ما تصنعٌن بهذا، ولد لال هللا ما لال؟ فمالت: لال هللا: }والذي تولى كبره منهم 

 .(2)ره"له عذاب عظٌم{، ولد ذهب بصره، ولعل هللا ٌجعل ذلن العذاب العظٌم: ذهاب بص
 :(1)دخل حسان بن ثابت على عابشة، فشبب بؤبٌات له، فمال وفً رواٌة عن مسروق:"

 وتصبح ؼرثى من لحوم الؽوافل 
فمالت عابشة: أما إنن لست كذلن، فملت: تدعٌن هذا الرجل ٌدخل علٌن، ولد أنزل هللا 

نه كان ٌدفع عن فٌه: }والذي تولى كبره{ اآلٌة؟ فمالت: وأي عذاب أشد من العمى، ولالت: إ
 .(5)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

                                                             

 .5ٔٔ-2ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
، وأبو 5ٖٖٔ/ٗ(:صٖ٘ٔ، ومسلم)ٕٔٔ/ٗ(:صٖٕٖٔوالبخاري)، ٖٕٙ/ٖٓ(:ص1ٙ5ٓٔأخرجه أحمد) (ٕ)

 -البراء بن عازب . من حدٌث 51ٕ/ٗاآلثار" ، وأخرجه الطحاوي فً "شرح معانً 52/ٕ(:ص2ٙٙداود)
 .-رضً هللا عنه 

 .ٕٙ-ٕ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
، ٌهجو بها أبا سفٌان بن الحارث بن -ملسو هيلع هللا ىلص-هذه األبٌات األربعة لحسان بن ثابت األنصاري، شاعر الرسول (ٗ)

: " عفت ذات األصابع فالجواء ". عبد المطلب شاعر لرٌش لبل إسبلمه. وهً من لصٌدته التً مطلعها:
 واألبٌات لرب نهاٌة المصٌدة، ولبلها: 

 أال أبلػ أبا سفٌان عنً ... مؽلؽلة فمد برح الخفاء
 . ٙٙ - ٗٙ/ ٗوانظر المصٌدة فً سٌرة ابن هشام طبعة الحلبً: 

 .كنع بالسٌؾ: ضرب به حتى ٌبس جلده )اللسان((٘)
بن المعطل السلمً، حٌن بلؽه عنه أنه ٌتكلم فً ذلن ، فعبله بالسٌؾ ، تعنً : الضربة التً ضربه إٌاها صفوان 

 .ٕٙ/ٙوكاد أن ٌمتله. تفسٌر ابن كثٌر:
 .1ٔٔ-2ٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
هذا عجز بٌت لحسان بن ثابت، من أبٌات له فً مدح أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنه بعد أن نزلت (1)

ً سورة النور، من اإلفن الذي خاض فٌه بعض الصحابة، وكان حسان من أشدهم خوضا فٌه، حتى إذا براءتها ف
حصحص الحك، وظهرت براءة أم المإمنٌن ندم حسان واعتذر، ولال ٌمدحها فً أبٌات له. وصدر البٌت * 

 حصان رزان ما تزن برٌبة *
ها الطٌش. وتزن ترمً وتتهم. والرٌبة: التهمة والشن. والحصان: العفٌفة والرزان: الرزٌنة الثابتة التً ال ٌستخف

وؼرثى: جابعة، ٌرٌد ال تؽتاب النساء، والؽوافل: جمع ؼافلة، وهً التً ؼفل للبها عن الشر )وانظر سٌرة ابن 
 .(ٕٖٓ، 5ٖٔ/ ٖهشام طبعة الحلبً 

 .1ٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)



ٕٓ٘ 
 

الذي تولى كبره من عصبة اإلفن، كان عبد هللا بن أبً، وذلن أنه ال  لال الطبري:" 
خبلؾ بٌن أهل العلم بالسٌر، أن الذي بدأ بذكر اإلفن، وكان ٌجمع أهله وٌحدثهم، عبد هللا بن 

 .(ٔ)ٌه كبر ذلن األمر"أبً ابن سلول، وفعله ذلن على ما وصفت كان تول
لبحه  -األكثرون على أن المراد بذلن إنما هو عبد هللا بن أبً بن َسلُول  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)"-هللا ولعنه 
 

 المرآن
ًٌْرا َولَالُوا َهذَا إِْفٌن ُمبٌٌِن  ({ ]النور ٕٔ)}لَْواَل إِْذ َسِمْعتُُموهُ َظنَّ اْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمنَاُت بِؤَْنفُِسِهْم َخ

 :ٕٔ] 

 التفسٌر:
هبل ظن المإمنون والمإمنات بعضهم ببعض خًٌرا عند سماعهم ذلن اإلفن، وهو السبلمة مما 

 رموا به، ولالوا فً ذلن الحٌن: هذا كذٌب ظاهر مبٌن.
ًٌْرا{ ]النور : لوله تعالى:}َلْواَل إِْذ َسِمْعتُُموهُ َظنَّ اْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمَناُت بِؤَْنفُِسِهْم   [، َٕٔخ

 .(ٖ)أي:" هبل ظن المإمنون والمإمنات بعضهم ببعض خًٌرا عند سماعهم ذلن اإلفن"
هبل } إِْذ َسِمْعتُُموهُ { أي : ذلن الكبلم ، أي : الذي رمٌت به أم المإمنٌن  لال ابن كثٌر:" 

ًٌْرا { أي  : لاسوا ذلن الكبلم على أنفسهم ، فإن كان ال } َظنَّ اْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمنَاُت بِؤَْنفُِسِهْم َخ
ٌلٌك بهم فؤم المإمنٌن أولى بالبراءة منه بطرٌك األولى واألحرى.. وهذا تؤدٌب من هللا للمإمنٌن 
فً لضٌة عابشة ، رضً هللا عنها ، حٌن أفاض بعضهم فً ذلن الكبلم السٌا ، وما ذكر من 

 .(ٗ)شؤن اإلفن "
[، أي:" ولالوا فً ذلن الحٌن: هذا كذٌب ٕٔا إِْفٌن ُمبٌٌِن{ ]النور : لوله تعالى:}َولَالُوا َهذَ  

 .(٘)ظاهر مبٌن"
} َولَالُوا { أي : بؤلسنتهم } َهذَا إِْفٌن ُمبٌٌِن { أي : كذب ظاهر على أم  لال ابن كثٌر:" 

المإمنٌن ، فإن الذي ولع لم ٌكن رٌبة ، وذلن أن مجًء أم المإمنٌن راكبة َجْهَرة على راحلة 
 صفوان بن المعطل فً ولت الظهٌرة ، والجٌش بكماله ٌشاهدون ذلن ، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌن

أظهرهم ، لو كان هذا األمر فٌه رٌبة لم ٌكن هكذا َجْهَرة ، وال كانا ٌُمدمان على مثل ذلن على 
خفٌة مستورا ، فتعٌَّن أن ما جاء به أهل اإلفن  -لو لُدر  -رإوس األشهاد ، بل كان ٌكون هذا 

الفاجرة  مما َرَموا به أم المإمنٌن هو الكذب البحت ، والمول الزور ، والّرعُونة الفاحشة 
 .(ٙ)والصفمة الخاسرة"

 
 المرآن

ِ هُُم اْلَكاذِ  ٌِْه بِؤَْربَعَِة شَُهَداَء فَِإْذ لَْم ٌَؤْتُوا بِالشَُّهَداِء فَؤُولَئَِن ِعْنَد َّللاَّ ({ ٖٔبُوَن )}لَْواَل َجاُءوا َعلَ
 [ٖٔ]النور : 
 التفسٌر:

ذلن فؤولبن هم الكاذبون عند  هبل أتى الماذفون بؤربعة شهود عدول على لولهم، فحٌن لم ٌفعلوا
 هللا.

                                                             

 .ٕٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕ-ٕٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٓٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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ٌِْه ِبؤَْربَعَِة شَُهَداَء{ ]النور :   [، أي:" هبل أتى الماذفون ٖٔلوله تعالى:}لَْواَل َجاُءوا َعلَ
 .(ٔ)بؤربعة شهود عدول على لولهم"

ٌِْه { أي : على ما لالوه } ِبؤَْربَعَِة شَُهَداَء { ٌشهدون  لال ابن كثٌر:أي:"  هبل } َجاُءوا َعلَ
 .(ٕ)على صحة ما جاءوا به "

ِ هُُم اْلَكاِذبُوَن{ ]النور :   [، أي:" فإن ٖٔلوله تعالى:}فَإِْذ لَْم ٌَؤْتُوا ِبالشَُّهَداِء فَؤُوَلبَِن ِعْنَد َّللاَّ
 .(ٖ)د، فؤولبن هم المفسدون الكاذبون فً حكم هللا وشرعه"عجزوا ولم ٌؤتوا على دعواهم بالشهو

 .(ٗ)أي : فً حكم هللا َكذَبَةٌ فاجرون " لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)وفٌه توبٌُخ وتعنٌؾ للذٌن سمعوا اإِلفن ولم ٌنكروه أول وهلة" لال الصابونً:" 

 
 المرآن

ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ فًِ  ِ َعلَ ْنٌَا َواآْلِخَرِة لََمسَّكُْم فًِ َما أَفَْضتُْم فٌِِه َعذَاٌب َعِظٌٌم }َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ الدُّ
 [ٗٔ({ ]النور : ٗٔ)

 التفسٌر:
ل عموبتكم،  ولوال فَْضُل هللا علٌكم ورحمته لكم بحٌث شملكم إحسانه فً دٌنكم ودنٌاكم فلم ٌعّجِ

 وتاب على َمن تاب منكم، ألصابكم بسبب ما خضتم فٌه عذاب عظٌم.
ٌَا َواآْلِخَرةِ{ ]النور : ل  ْن ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ فًِ الدُّ ِ َعلَ [، أي:" ٗٔوله تعالى:}َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ

ل عموبتكم،  ولوال فَْضُل هللا علٌكم ورحمته لكم بحٌث شملكم إحسانه فً دٌنكم ودنٌاكم فلم ٌعّجِ
 .(ٙ)وتاب على َمن تاب منكم"

ً شؤن عابشة ، بؤن لبل توبتكم وإنابتكم إلٌه فً الدنٌا ، أٌها الخابضون ف لال ابن كثٌر:" 
 .(2)وعفا عنكم إلٌمانكم بالنسبة إلى الدار اآلخرة "

[، أي:" ألصابكم بسبب ٗٔلوله تعالى:}لََمسَّكُْم فًِ َما أَفَْضتُْم فٌِِه َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]النور :  
 .(1)ما خضتم فٌه من حدٌث اإِلفن عذاب شدٌد"

من لضٌة اإلفن ، } َعذَاٌب َعِظٌٌم {، وهذا فٌمن عنده إٌمان رزله هللا  كثٌر:أي:"لال ابن  
بسببه التوبة إلٌه ، كِمْسَطح ، وحسان ، وَحْمنةَ بنت جحش ، أخت زٌنَب بنت جحش. فؤما من 
خاض فٌه من المنافمٌن كعبد هللا بن أبً بن سلول وأضرابه ، فلٌس أولبن مرادٌن فً هذه اآلٌة 

لٌس عندهم من اإلٌمان والعمل الصالح ما ٌعادل هذا وال ما ٌعارضه. وهكذا شؤن ما ٌرد  ; ألنه
من الوعٌد على فعل معٌن ، ٌكون مطلًما مشروطا بعدم التوبة ، أو ما ٌمابله من َعَمل صالح 

ٌَرجح علٌه"  .(5)ٌوازنُه أو 
حٌن لال أصحاب لال المرطبً:" هذا عتاب من هللا سبحانه وتعالى للمإمنٌن فً ظنهم  

 .(ٓٔ)اإلفن ما لالوا"
 

 المرآن

                                                             

 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٓٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٓٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٔ٘، والتفسٌر المٌسر:ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٕٓ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
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ٌَْس لَكُْم بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ َهٌِّنًا َوهُ  ِ َعِظٌٌم }إِْذ تَلَمَّْونَهُ بِؤَْلِسنَتِكُْم َوتَمُولُوَن بِؤَْفَواِهكُْم َما لَ َو ِعْنَد َّللاَّ
 [٘ٔ({ ]النور : ٘ٔ)

 التفسٌر:
كم، وهو لول باطل، ولٌس عندكم به علم، وهما محظوران: حٌن تتلمفون اإلفن وتتناللونه بؤفواه

ٌِّنًا، وهو عند هللا عظٌم. وفً هذا زجر بلٌػ  التكلم بالباطل، والمول ببل علم، وتظنون ذلن شٌبًا ه
 عن التهاون فً إشاعة الباطل.

ن اإلفن وٌؤخذه [، أي:" وذلن حٌن تتلمو٘ٔلوله تعالى:}إِْذ تَلَمَّْونَهُ بِؤَْلِسَنتِكُْم{ ]النور :  
 .(ٔ)بعضكم من بعض بالسإال"

تتلمون اإلفن الذي جاءت به العصبة من أهل اإلفن، فتمبلونه، وٌروٌه  لال الطبري:" 
 .(ٕ)بعضكم عن بعض، ٌمال: تلمٌت هذا الكبلم عن فبلن، بمعنى أخذته منه "

 وجهان:[، ٘ٔلوله تعالى:}إِْذ تََلمَّْونَهُ ِبؤَْلِسنَتِكُْم{ ]النور : وفً  
أحدهما : هو أن تتحدث به وتلمٌه بٌن الناس حتى ٌنتشر، فٌمول هذا : سمعته من فبلن ، ولال 

 .(٘)، ولتادة(ٗ)، ومجاهد(ٖ)فبلن كذا ، وذكر بعضهم كذا. وهذا لول سعٌد بن جبٌر
وذلن حٌن خاضوا فً أمر عابشة فمال بعضهم: سمعت من فبلن ٌمول كذا  لال سعٌد:" 

م: بلى كان كذا وكذا، فمال: تلمونه بؤلسنتكم، ٌعنً: ٌروٌه بعض، عن بعض، وكذا، ولال بعضه
 .(ٙ)سمعتم من فبلن، وسمعتم من فبلن"

كان الرجل ٌلمى اآلخر فٌمول: أما بلؽن كذا كذا فٌذكر لصة عابشة لتشٌع  لال الفراء:" 
 .(2)الفاحشة"

، (1)بٌن الناس. وهذا لول أبً عبٌدةالثانً : أن ٌتلماه بالمبول إذا حدث به وال ٌنكره، ثم تلمٌه 
 .(5)وابن لتٌبة

: تلمٌت هذا (ٓٔ)تمبلونه وٌؤخذه بعضكم عن بعض، لال أبو مهدى لال أبو عبٌدة: معناه:" 
 .(ٔٔ)عن عّمى تلماه عن أبى هرٌرة تلماه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

  .(ٕٔ)أي تمبلونه وتمولونه" لال ابن لتٌبة:" 
، بكسر البلم مخففة (ٖٔ)«إِْذ تَلمُونَه ِبؤَْلِسنَتِكُمْ :»لٌكة أنه سمع عابشة تمرأ وحكى ابن أبً م

 وفً تفسٌر هذه المراءة وجوه :
 .(ٗٔ)أحدهما : ترددونه ، لاله الٌزٌدي

 . (٘ٔ). لاله الزجاجمعناه إذ تسرعون بالكذب، ٌمال: ولك ٌلك إذا أسرع فً الكذب وؼٌره الثانً :
 .(ٙٔ)، لاله الفراءكذبكم علٌها، وإفككم بؤلسنتكمإذ تستمرون فً الثالث: 

                                                             

 .ٖٔٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٗ٘/1(:صٖٕٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘)
 .1ٕٗ٘/1(:صٖٕٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٗ-2ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٙ/ٕانظر: مجاز المرآن: (1)
 .ٖٖانظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (5)
 .ٖٗٗ/ ٙأبو مهدى: هو أحد فصحاء األعراب. أنظر لسان المٌزان (ٓٔ)
 .ٖٙ/ٕمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٖتؤوٌل مشكل المرآن:(ٕٔ)
 .(2ٕ٘ٗ،  ٗٗٔٗصحٌح البخاري برلم )(ٖٔ)
 .1ٕ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 . 1ٖ/ٗانظر: معانً المرآن:(٘ٔ)
 .1ٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
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 :(ٔ)إذا استمر فً السٌر والكذب فمد ولك. ولال الشاعر  لال الفراء:" 
 إن الجلٌد زلك وزملك ... جاءت به عنس من الشام تلك

 .(ٕ)مجوع البطن كبلبً الخلك"
 .(ٖ)}تلمونه{ من :الولك، وهو الكذب، ألنهم لبلوه ولالوه، وهو كذب" لال ابن لتٌبة:" 
، وتمول : إنما هو َوَلك «إِْذ تَلمُونَه»عن ابن أبً ملٌكة، عن عابشة" أنها كانت تمرأ :  

 .(ٗ)والَولَك : الكذب. لال ابن أبً ملٌكة: هً أعلم به من ؼٌرها" -المول 
 .(٘)كانوا ٌلمون الكذب"إنما  :"-رضً هللا عنها-ولالت عابشة 
لال ابن كثٌر: " المراءة األولى أشهر ، وعلٌها الجمهور ، ولكن الثانٌة َمْروٌَّة عن أم  

 .(ٙ)المإمنٌن عابشة"
ٌَْس لَكُْم بِِه ِعْلٌم{ ]النور :   [، أي:" وتمولون ما لٌس ٘ٔلوله تعالى:}َوتَمُولُوَن ِبؤَْفَواِهكُْم َما َل

 .(2)إنما هو محض كذٍب وبهتان"له حمٌمة فً الوالع، و
 .(1)لال ابن كثٌر:" أي : تمولون ما ال تعلمون" 
وتمولون بؤفواهكم ما لٌس لكم به علم من األمر الذي تروونه، فتمولون:  لال الطبري:" 

 .(5)سمعنا أن عابشة فعلت كذا وكذا، وال تعلمون حمٌمة ذلن وال صحته"
ٌعنى: بؤلسنتكم، ٌعنى: من لذفوها، لوله :"}ما  لوله: "}بؤفواهكم{،عن سعٌد بن جبٌر،  

 .(ٓٔ)لٌس لكم به علم{، ٌعنى: من ؼٌر أن تعلموا أن الذي للتم من المذؾ حك"
المذؾ لذفان، أحدهما أن تمول: إن فبلنة زانٌة. هذا فٌه الحد. واآلخر أن  لال الحسن:" 

 .(ٔٔ)تمول: إن الناس ٌمولون إن فبلنة زانٌة. فلٌس فً هذا حد"
ِ َعِظٌٌم{ ]النور :   [، أي:" وتظنونه ذنباً ٘ٔلوله تعالى:}َوتَْحَسبُونَهُ َهٌِّنًا َوُهَو ِعْنَد َّللاَّ

 .(ٕٔ)صؽٌراً ال ٌلحمكم فٌه إثم والحال أنه عند هللا من أعظم الموبمات والجرابم"

لوله: " }وتحسبونه هٌنا{، وتحسبون المذؾ هٌنا، }وهو عند هللا عن سعٌد بن جبٌر،  
 .(ٖٔ)ٌم{، ٌعنى: فً الوزر"عظ

وتظنون أن لولكم ذلن ورواٌتكموه بؤلسنتكم، وتلمٌكموه بعضكم عن  لال الطبري:" 
بعض هٌن سهل، ال إثم علٌكم فٌه وال حرج، وتلمٌكم ذلن كذلن ولولكموه بؤفواهكم، عند هللا 

 .(ٗٔ)عظٌم من األمر; ألنكم كنتم تإذون به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحلٌلته"
لال ابن كثٌر:" أي : تمولون ما تمولون فً شؤن أم المإمنٌن ، وتحسبون ذلن ٌسٌرا  

ٌِّنا ، فكٌؾ وهً زوجة النبً األمً ، خاتم األنبٌاء  ]سهبل ولو لم تكن زوجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما كان َه
ار لهذا ، وهو سبحانه وسٌد المرسلٌن ، فعظٌم عند هللا أن ٌمال فً زوجة رسوله ما لٌل! هللا ٌؽ

                                                             

هو الشماخ. ٌموله فى هجو جلٌد الكبلبً على ما فى اللسان فى )ولك( . ونسب فٌه فى )زلك( إلى المبلخ ابن (ٔ)
 .المنمري. والزملك: الذي ٌنزل لبل أن ٌجامع. والزملك: الخفٌؾ الطابش. والعنس: النالة الصلبةابن حزن 

 .1ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٖتؤوٌل مشكل المرىن: (ٖ)
 .1ٕ/ٙأخرجه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٔٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٗ٘/1(:صٖٕٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٔٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٕٗ٘-1ٕٗ٘/1(:صٖٕٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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وتعالى ، ال ٌُمَّدِر على زوجة نبً من أنبٌابه ذلن ، حاشا وَكبل ولما ]لم ٌكن ذلن فكٌؾ ٌكون هذا 
 .(ٔ)فً سٌدة نساء األنبٌاء ، وزوجة سٌد ولد آدم على اإلطبلق فً الدنٌا واآلخرة ؟!"

ا تَْبلُػ ، ٌهوي بها فً إن الرجل لٌتكلم بالكلمة من َسَخط هللا ، ال ٌدري م»وفً الحدٌث: 
 .(ٕ)«ال ٌلمً لها باال"»وفً رواٌة : «. النار أْبعَد ما بٌن السماء واألرض

 لال فً التسهٌل: "عاتبهم تعالى على ثبلثة أشٌاء:
 األول: تلمٌه باأللسنة: أي: السإال عنه وأخذه من المسإول. 

 والثانً: لولهم ذلن.] أي: التكلم به[. 
حسبوه هٌنا وهو عند هللا عظٌم، وفابدة لوله بؤلسنتكم وبؤفواهكم اإلشارة إلى أن والثالث: أنهم 

 .(ٖ)ذلن الحدٌث كان باللسان دون الملب، إذ كانوا لم ٌعلموا حمٌمته بملوبهم"
 

 المرآن
({ ]النور : ٙٔبُْهتَاٌن َعِظٌٌم ) }َولَْواَل إِْذ َسِمْعتُُموهُ لُْلتُْم َما ٌَكُوُن لَنَا أَْن نَتَكَلََّم بَِهذَا سُبَْحانََن َهذَا

ٔٙ] 
 التفسٌر:

ِمن لول ذلن  -ٌارب  -وهبل للتم عند سماعكم إٌاه: ما ٌَِحلُّ لنا الكبلم بهذا الكذب، تنزًٌها لن 
 على زوجة رسولن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فهو كذب عظٌم فً الوزر واستحماق الذنب.

 سبب النزول:
الزهري، عن عروة: "أن عابشة رضً هللا عنها حدثته بحدٌث اإلفن عن عطاء الخراسانً، عن 

ولالت فٌه: وكان أبو أٌوب األنصاري حٌن أخبرته امرأته فمالت: ٌا أبا أٌوب، ألم تسمع بما 
ٌتحدث الناس؟ لال: وما ٌتحدثون؟ فؤخبرته بمول أهل اإلفن، فمال: ما ٌكون لنا أن نتكلم بهذا، 

الت: فؤنزل هللا عز وجل: }َولَْواَل إِْذ َسِمْعتُُموهُ لُْلتُْم َما ٌَُكوُن لَنَا أَْن سبحانن هذا بهتان عظٌم. ل
نَتََكلََّم بَِهذَا سُْبَحانََن َهذَا بُْهتَاٌن َعِظٌٌم{"

(ٗ). 
أي:" وهبل  [،ٙٔلوله تعالى:}َولَْواَل إِْذ َسِمْعتُُموهُ لُْلتُْم َما ٌَكُوُن لَنَا أَْن نَتََكلََّم بَِهذَا{ ]النور :  

 .(٘)للتم عند سماعكم إٌاه: ما ٌَِحلُّ لنا الكبلم بهذا الكذب"
}ولوال{ أٌها الخابضون فً اإلفن الذي جاءت به عصبة منكم، }إذ  لال الطبري:" 

 .(ٙ)سمعتموه{ ممن جاء به }للتم{ ما ٌحل لنا أن نتكلم بهذا، وما ٌنبؽً لنا أن نتفوه به"
لالوا: هذا ال ٌنبؽً لنا أن نتكلم به، إال من لام علٌه أربعة من الشهود، أو  لال الحسن:" 

 .(2)ألٌم علٌه حد الزنا"
لوله: " لوله: }لوال إذ سمعتموه{، ٌعنى: المذؾ، }للتم ما ٌكون لنا{، عن سعٌد بن جبٌر،  

مذؾ، ولم تره ٌعنى: أال للتم: ما ٌكون لنا، ٌعنى: ما ٌنبؽً لنا، }أن نتكلم بهذا{، ٌعنى: ال
 .(1)أعٌننا"

هذا تؤدٌب آخر بعد األول : اآلمر بالظن خٌرا أي : إذا ذكر ما ال ٌلٌك  لال ابن كثٌر:" 
من المول فً شؤن الخٌرة فؤولى ٌنبؽً الظن بهم خٌرا ، وأال ٌشعر نفسه سوى ذلن ، ثم إن َعِلك 
                                                             

 .1ٕ/ٙابن كثٌر:تفسٌر  (ٔ)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه511ٕ( وصحٌح مسلم برلم )21ٗٙصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 التسهٌل لعلوم التنزٌل:. (ٖ)
إسناده ضعٌؾ: عطاء الخراسانً: لال الحافظ فً التمرٌب: . ٖٖٖأخرجه الواحدي فً أسباب النزول: (ٗ)

 صدوق ٌهم كثٌرا وٌرسل وٌدلس.
( البن إسحاق وابن ٖٖ/ ٘( من طرٌك دمحم بن إسحاق. وعزاه السٌوطً فً الدر )5ٕٔ/ 5ٔالطبري )وأخرجه 

 جرٌر وابن المنذر وابن أبً حاتم وابن مردوٌه وابن عساكر.
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٗ٘/1(:ص2ٖٕٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٗ٘/1(:صٖٕٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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إن »فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال :  فبل ٌنبؽً أن ٌتكلم به ، -وسوسةً أو خٌاال  -بنفسه شًء من ذلن 
 .(ٕ)"(ٔ)«هللا تجاوز ألمتً عما حدَّثت به أنفسها ما لم تمل أو تعمل

[، أي:" سبحان هللا أن ٌمال هذا ٙٔلوله تعالى:}سُْبَحانََن َهذَا بُْهتَاٌن َعِظٌٌم{ ]النور :  
راء كذٌب واضح، عظٌم فً الوزر الكبلم على زوجة رسول هللا الطاهرة البرٌبة فإن هذا االفت

 .(ٖ)واستحماق الذنب"
 .(ٗ)لال ٌحٌى:أي:" كذب عظٌم" 
تنزٌها لن ٌا رب وبراءة إلٌن مما جاء به هإالء، هذا المول بهتان  لال الطبري:" 
 .(٘)عظٌم"

ٌعنى: أال للتم، سبحانن هذا بهتان عظٌم، ٌعنى: أال للتم: هذا كذب  لال سعٌد بن جبٌر:" 
بهتان عظٌم، مثل ما لال سعد بن معاذ األنصاري، وذلن أن سعدا لما سمع لول من خاض فً 

 .(ٙ)أمر عابشة فمال: سبحانن هذا بهتان عظٌم، والبهتان: الذي ٌبهت فٌمول ما لم ٌكن"
 .(2)ب على المكابرة، ٌمال: بهته إذا أخبرته بكذبه"البهتان: هو الكذ لال السمعانً:" 
 .(1)، لال: تنزٌه هللا نفسه، عن السوء"«سبحان"»عن ابن عباس:  

 
 المرآن

ُ أَْن تَعُوُدوا ِلِمثِْلِه أَبًَدا إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )  [6ٔ({ ]النور : 6ٔ}ٌَِعظُكُُم َّللاَّ
 التفسٌر:

ركم هللا وٌنهاكم أن تعودوا  أبًدا لمثل هذا الفعل من االتهام الكاذب، إن كنتم مإمنٌن به. ٌذّكِ
ُ أَْن تَعُوُدوا ِلِمثِْلِه أَبًَدا{ ]النور :   ركم هللا وٌنهاكم أن 2ٔلوله تعالى:}ٌَِعظُكُُم َّللاَّ [، أي:" ٌذّكِ

 .(5)تعودوا أبًدا لمثل هذا الفعل من االتهام الكاذب"

 .(ٓٔ)ا لمثله أبدا"ٌحرج هللا أن تعودو لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)ولال مجاهد:"ٌنهاكم" 
ثم وعظ هللا الذٌن خاضوا فً أمر عابشة، فمال: }ٌعظكم هللا أن  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٕٔ)تعودوا لمثله أبدا{، ٌعنً: المذؾ"
ٌذكركم هللا وٌنهاكم بآي كتابه، لببل تعودوا لمثل فعلكم الذي فعلتموه فً  لال الطبري:" 

أمر عابشة من تلمٌكم اإلفن الذي روي علٌها بؤلسنتكم، ولولكم بؤفواهكم ما لٌس لكم به علم فٌها 
 .(ٖٔ)أبدا"

ًدا أن ٌمع منكم ما ٌشبه هذا أبًدا ، أي : فٌما  لال ابن كثٌر:"  أي : ٌنهاكم هللا متوّعِ
 .(ٗٔ)"ٌستمبل

 .(ٔ)[، أي:" إن كنتم حماً مإمنٌن"2ٔلوله تعالى:}إِْن كُْنتُْم ُمْإِمِنٌَن{ ]النور :  

                                                             

 .( من حدٌث أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه2ٕٔ( وصحٌح مسلم برلم )5ٕٙ٘صحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .5ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٔ٘، والتفسٌر المٌسر:ٖٔٓ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٗ٘/1(:ص5ٖٕٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .5ٕٗ٘/1(:ص1ٖٕٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٕٗ٘/1(:صٕٓٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 أوردخ السٌوطً فً الدر المنثور وعزاه إلى الفرٌابً والطبرانً.. (ٔٔ)
 .5ٕٗ٘/1(:صٕٔٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)ٌعنً مصدلٌن"لال سعٌد بن جبٌر:" 
وا لمثل فعلكم الذي فعلتموه فً ٌذكركم هللا وٌنهاكم بآي كتابه، لببل تعود لال الطبري:" 

أمر عابشة من تلمٌكم اإلفن الذي روي علٌها بؤلسنتكم، ولولكم بؤفواهكم ما لٌس لكم به علم فٌها 
 .(ٖ)أبدا"

لال ابن كثٌر:" ٌمول: إن كنتم تتعظون بعظات هللا، وتؤتمرون ألمره، وتنتهون عما  
 .(ٗ)نهاكم عنه"

ن مثل البهتان، وفٌه حٌث لهم على االتعاظ فإن اإلٌمان وازع ع لال الصابونً:" 
 .(٘)وتهٌٌج"
والذي هو خٌر لنا من هذا، أن هللا أعلمنا هذا لكٌبل نمع فٌه، لوال أن هللا  لال ابن زٌد:" 

أعلمناه لهلكنا كما هلن الموم، أن ٌمول الرجل: أنا سمعته ولم أخترله ولم أتموله، فكان خٌرا حٌن 
 .(ٙ)أعلمناه هللا، لببل ندخل فً مثله أبدا، وهو عند هللا عظٌم"

 
 المرآن

ُ لَ  ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم )}َوٌُبٌَُِّن َّللاَّ  [5ٔ({ ]النور : 5ٔكُُم اآْلٌَاِت َوَّللاَّ
 التفسٌر:

وٌبٌن هللا لكم اآلٌات المشتملة على األحكام الشرعٌة والمواعظ، وهللا علٌم بؤفعالكم، حكٌم فً 
 شرعه وتدبٌره.

ٌَاِت{ ]النور :   ُ لَكُُم اآْل كم اآلٌات المشتملة [، أي:" وٌبٌن هللا ل1ٔلوله تعالى:}َوٌُبٌَُِّن َّللاَّ
 .(2)على األحكام الشرعٌة والمواعظ"

وٌفصل هللا لكم حججه علٌكم بؤمره ونهٌه، لٌتبٌن المطٌع له منكم من  لال الطبري:" 

 .(1)العاصً"
 .(5)" أي : ٌوضح لكم األحكام الشرعٌة والِحَكَم المََدرٌّة لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)ٌعنً: ما ذكر من المواعظ" لال سعٌد بن جبٌر:" 
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]النور :   [، أي:" وهللا علٌم بؤفعالكم، حكٌم فً شرعه 1ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٔٔ)وتدبٌره"
 .(ٕٔ)لال ٌحٌى:" }علٌم{ بخلمه، }حكٌم{ فً أمره" 
 .(ٖٔ)"أي : علٌم بما ٌصلح عباده ، حكٌم فً َشْرعه ولََدره لال ابن كثٌر:" 
}وهللا علٌم{ بكم وبؤفعالكم، ال ٌخفى علٌه شًء، وهو مجاز المحسن منكم  ل الطبري:"لا 

بإحسانه، والمسًء بإساءته، }حكٌم{ فً تدبٌر خلمه، وتكلٌفه ما كلفهم من األعمال وفرضه ما 
 .(ٗٔ)فرض علٌهم من األفعال"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٔٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٕٗ٘/1(:صٕٔٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٔٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٕٗ٘/1(:صٕٔٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٗٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .5ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)



ٕٕٔ 
 

 [:1ٔ-ٔٔفوابد اآلٌات:]
 لضاء هللا تعالى للمإمن كله خٌر له. -ٔ
 بشاعة اإلفن وعظٌم جرمه. -ٕ
 العموبة على لدر الجرم كبراً وصؽراً للة وكثرة. -ٖ
ً بفاحشة، وأن ٌمول له هل تستطٌع أن تؤتً  -ٗ واجب المإمن أن ال ٌصدق من ٌرمً مإمنا

 بؤربعة شهداء على لولن فإن لال ال لال له إذاً أنت عند هللا من الكاذبٌن.
 ذلن.حرمة المول بدون علم والخوض فً  -٘
 

 المرآن
ْنٌَا َواآْلِخَرةِ  ُ ٌَْعلَُم }إِنَّ الَِّذٌَن ٌُِحبُّوَن أَْن تَِشٌَع اْلفَاِحَشةُ فًِ الَِّذٌَن آَمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم فًِ الدُّ  َوَّللاَّ

 [5ٔ({ ]النور : 5َٔوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن )
 التفسٌر:

لَْذؾ بالزنى أو أي لول سٌِّا لهم عذاب ألٌم فً  إن الذٌن ٌحبون شٌوع الفاحشة فً المسلمٌن من
الدنٌا بإلامة الحد علٌهم، وؼٌره من الببلٌا الدنٌوٌة، ولهم فً اآلخرة عذاب النار إن لم ٌتوبوا، 

 ٌعلم كذبهم، وٌعلم مصالح عباده، وعوالب األمور، وأنتم ال تعلمون ذلن.  -وحده-وهللا 
[، أي:" إن 5ٔوَن أَْن تَِشٌَع اْلفَاِحَشةُ فًِ الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النور : لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن ٌُِحبُّ  

ٌِّا لهم"  .(ٔ)الذٌن ٌحبون شٌوع الفاحشة فً المسلمٌن من لَْذؾ بالزنى أو أي لول س
إن الذٌن ٌحبون أن ٌذٌع الزنا فً الذٌن صدلوا باهلل ورسوله  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)وٌظهر ذلن فٌهم"
 .(ٖ)د، لوله: "}ٌحبون أن تشٌع الفاحشة{، لال: تظهر فً شؤن عابشة"مجاه 

«: الفاحشة»سعٌد بن جبٌر لوله: "}أن تشٌع الفاحشة{، ٌعنى: أن تفشو وتظهر، وعن  
 (ٗ)الزنا، }فً الذٌن آمنوا{، ٌعنى: صفوان وعابشة"

الخبٌث عبد هللا بن أبً ابن سلول، المنافك، الذي أشاع على عابشة ما  لال ابن زٌد:" 
 .(٘)أشاع علٌها من الفرٌة"

عن عثمان ابن معدان، عن عبد هللا بن أبً زكرٌا لال: "سؤله رجل، عن هذه اآلٌة: }إن  
 الذٌن ٌحبون أن تشٌع الفاحشة فً الذٌن آمنوا{، لال: هو الرجل الذي ٌحل فً أخٌه وؼٌره من

 .(ٙ)ٌشتهً ذلن، فبل ٌنكر علٌه، لال ٌحٌى: كؤنه ٌؽتابه"
خالد بن معدان: "من حدث ما أبصرته عٌناه وسمعته أذناه، فهو من }الذٌن ٌحبون لال  

 .(2)أن تشٌع الفاحشة فً الذٌن آمنوا{"
 .(1)من أشاع الفاحشة، فعلٌه النكال، وإن كان صادلا" لال عطاء:" 
ْنٌَا َواآْلِخَرةِ{ ]النور : لوله تعالى:}لَُهْم َعذَا  [، أي:" لهم عذاب موجع 5ٌٔب أَِلٌٌم فًِ الدُّ

، وفً اآلخرة بعذاب جهنم"  .(5)مإلم فً الدنٌا فإلامة الحّدِ

                                                             

 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٓ٘٘/1(:صٕٙٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٓ٘٘/1(:ص2ٕٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓ٘٘/1(:صٕٗٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٓ٘٘/1(:ص1ٕٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٔٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)



ٕٖٔ 
 

ٌمول: لهم عذاب وجٌع فً الدنٌا، بالحد الذي جعله هللا حدا لرامً  لال الطبري: " 
ب جهنم إن مات مصرا على ذلن المحصنات والمحصنٌن إذا رموهم بذلن، وفً اآلخرة عذا

 .(ٔ)ؼٌر تابب"
فكان عذاب عبد هللا بن أبً فً الدنٌا الحد، وفً اآلخرة عذاب  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٕ)النار"
هإالء فى استحماق الذم ألبح منزلة، وأشد وزرا حٌث أحبوا افتضاح  لال المشٌري:" 

المسلمٌن، ومن أركان الدٌن مظاهرة المسلمٌن، وإعانة أولى الدٌن، وإرادة الخٌر لكافة 
المإمنٌن. والذي ٌود فتنة للمسلمٌن فهو شر الخلك، وهللا ال ٌرضى منه بحاله، وال ٌإهله لمنال 

 .(ٖ)خبلصة التوحٌد"
ُ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]النور :  لوله  [، أي:" هو تعالى عالٌم بالخفاٌا 5ٔتعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٗ)والنواٌا وأنتم ال تعلمون ذلن"
 .(٘)ٌعلم وجد كل واجد بصاحبه ما ال تعلمون" لال الضحان:" 
م أٌها الناس ال وهللا ٌعلم كذب الذٌن جاءوا باإلفن من صدلهم، وأنت لال الطبري: ٌمول:" 

تعلمون ذلن، ألنكم ال تعلمون الؽٌب، وإنما ٌعلم ذلن عبلم الؽٌوب. ٌمول: فبل ترووا ما ال علم 
 .(ٙ)لكم به من اإلفن على أهل اإلٌمان باهلل، وال سٌما على حبلبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فتهلكوا"

 
 المرآن

ٌْكُْم  ِ َعلَ َ َرُءوٌؾ َرِحٌٌم )}َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ  [ٕٓ({ ]النور : َٕٓوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ َّللاَّ
 التفسٌر:

ولوال فَْضُل هللا على َمن ولع فً حدٌث اإلفن ورحمته بهم، وأن هللا ٌرحم عباده المإمنٌن رحمة 

 واسعة فً عاجلهم وآجلهم، لما بٌَّن هذه األحكام والمواعظ، ولَعاجل َمن خالؾ أمره بالعموبة.
ٌمول: "ولوال أن تفضل هللا علٌكم أٌها الناس ورحمكم، وأن هللا ذو رأفة،  الطبري:لال  

 .(2)ذو رحمة بخلمه لهلكتم فٌما أفضتم فٌه، وعاجلتكم من هللا العموبة"
أي : لوال هذا لكان أمر آخر ، ولكنه تعالى رإوؾ بعباده ، رحٌم بهم.  لال ابن كثٌر:" 

ر منهم بالحد الذي ألٌم علٌه"فتاب على من تاب إلٌه من هذه الم  .(1)ضٌة وَطهَّر من َطهَّ
الفضل »أي: ألهلكهم فاستؤصلهم. ٌعنً: الذٌن لالوا ما لالوا، ولٌس ٌعنً بـ لال ٌحٌى:" 
عبد هللا بن أبً ابن سلول فٌهم. ولد ذكره بعد هذه اآلٌة أنه فً النار، لال: }وأن هللا « والرحمة

 .(5)رءوؾ رحٌم{ بالمإمنٌن"
 .(ٓٔ)جواب }لوال{ محذوؾ، أي: لعاجلكم بالعموبة" ل البؽوي:"لا 
 .(ٔٔ)ٌرٌد مسطحا، وحسان، وحمنة" لال ابن عباس:" 
لال سعٌد: "}ولوال فضل هللا علٌكم ورحمته{، لعالبكم فٌما للتم لعابشة، }وأن هللا رإؾ{  

 .(ٕٔ)ٌعنى: ٌرأؾ بكم، }رحٌم{ حٌن عفا فلم ٌعالبكم فٌما للتم من المذؾ"

                                                             

 .ٖٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓ٘٘/1(:ص5ٕٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٓٓٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٖ)
 .ٖٔٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٔ٘٘/1(:صٕٓ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٗٗ/ٔتفسٌرٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٕٙ/ٙتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٙنمبل عن تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٕٔ٘٘/1(:صٕٔ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)



ٕٔٗ 
 

وكرر المنة بترن المعاجلة بالعماب مع حذؾ الجواب مبالؽة فً المنة  ل النسفً:"لا 
 .(ٔ)علٌهم والتوبٌخ لهم"

كرر لوله: }ولوال فضل هللا علٌكم ورحمته..{، لٌبٌن للجمٌع أن حسن  لال المشٌري:" 
الدفع عنهم كان بفضله ورحمته وجمٌل المنح لهم، وكل ٌشهد حسن المنح وٌشكر علٌه، وعزٌز 

 .(ٕ)عبد ٌشهد حسن الدفع عنه فٌحمده على ذلن"
 

 المرآن
ٌَْطاِن فَِإنَّهُ ٌَؤُْمُر بِاْلفَْحَشاِء }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَتَّبِعُوا ُخُطَواِت ا ٌَْطاِن َوَمْن ٌَتَّبِْع ُخطَُواِت الشَّ لشَّ

َ ٌَُزكِّ  ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكى ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد أَبًَدا َولَِكنَّ َّللاَّ ِ َعلَ ً َمْن ٌََشاُء َواْلُمْنَكِر َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ
ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم )  [ٕٔ({ ]النور : َٕٔوَّللاَّ

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تسلكوا طرق الشٌطان، وَمن ٌسلن طرق 
الشٌطان فإنه ٌؤمره بمبٌح األفعال ومنكراتها، ولوال فَْضُل هللا على المإمنٌن ورحمته بهم ما 

ر من ٌشاء. وهللا سمٌع أللوالكم، علٌم ٌطه -بفضله-َطُهَر منهم أحد أبًدا ِمن دنس ذنبه، ولكن هللا 
 بنٌاتكم وأفعالكم. 

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النور :   [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ٕٔلوله تعالى:}
 .(ٖ)وعملوا بشرعه"

 .(ٗ)لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن به: ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله" 
ل ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان على لا  

 .(٘)شرٌفها وأمٌرها"

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها سمعن] ٌعنً   لال ابن مسعود رضً هللا عنه: "إذا سمعت هللا ٌمول: }
 . (ٕ)استمع لها[; فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

فً النداء أزال تعب العبادة « ٌا»:" لذة -رضً هللا عنه-ولال جعفر الّصادق  
 .(ٙ)والعناء"
ٌَْطاِن{ ]النور :   َّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّ [، أي:" ال تسلكوا طرق ٕٔلوله تعالى:}اَل تَت

 .(2)الشٌطان"
بإشاعتكم الفاحشة فً لال الطبري:" ال تسلكوا سبٌل الشٌطان وطرله، وال تمتفوا آثاره،  

 .(1)الذٌن آمنوا"
 .(5)ٌعنً : طرابمه ومسالكه وما ٌؤمر به" لال ابن كثٌر:" 
ٌَْطاِن{ ]النور : وفً    [، وجوه من التفسٌر:ٕٔلوله تعالى:}اَل تَتَّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّ

 .(ٔٔ)، والكلبً(ٓٔ)أحدها: أنها طاعته. لاله السدي
 نحو ذلن. (ٖ)، والضحان(ٕ). وروي عن لتادة(ٔ)مجاهدالثانً: أنها خطاٌاه. لاله 

                                                             

 .5٘ٗ/ٕتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .ٓٓٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)

 .5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٔٙ/ٕالثعلبً: ( تفسٌر ٙ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص ٖٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)



ٕٔ٘ 
 

، وروي عن (٘)عن أبً ِمْجلزَ  (ٗ)الثالث: أنها : النذور فً المعاصً. رواه سعٌد بن منصور
 ، نحو ذلن.(1)، وعبدهللا بن عمر(2)، وابن مسعود(ٙ)الشعً

 .(5)الرابع: أنها نزؼات الشٌطان. لاله عكرمة
 .(ٓٔ) عباسالخامس: أنها عمله. لاله ابن 

 .(ٕٔ)والزجاج (ٔٔ)السادس: أنها طرله. لاله المتٌبً
 .(ٖٔ)لال الزجاج:" أي: ال تسلكوا الطرٌك الذي ٌدعوكم إلٌه الشٌطان" 

 .(ٗٔ)السابع: أنها المحمرات من الذنوب. لاله أبو عبٌد
 .(٘ٔ)الثامن: أنها زالته وشهواته. حكاه الثعلبً عن ابن عباس

ل متماربة المعنى صدرت من لابلها على سبٌل التمثٌل. لال أبو حٌان:" وهذه ألوا  
والمعنى بها كلها النهً عن معصٌة هللا ، وكؤنه تعالى لما أباح لهم األكل من الحبلل الطٌب ، 
نهاهم عن معاصً هللا وعن التخطً إلى أكل الحرام ، ألن الشٌطان ٌلمً إلى المرء ما ٌجري 

 .(ٙٔ)، فزجر هللا عن ذلن"مجرى الشبهة ، فٌزٌن بذلن ما ال ٌحل 
ٌَْطاِن فَإِنَّهُ ٌَؤُْمُر ِباْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر{ ]النور :   َّبِْع ُخطَُواِت الشَّ [، ٕٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَت

 .(2ٔ)أي:" وَمن ٌسلن طرق الشٌطان فإنه ٌؤمره بمبٌح األفعال ومنكراتها"
 .(1ٔ)الزنا، والمنكر من المول"لال الطبري:" فإن الشٌطان ٌؤمر بالفحشاء، وهً  
هذا تنفٌر وتحذٌر من ذلن، بؤفصح العبارة وأوجزها وأبلؽها  لال ابن كثٌر:" 

 .(5ٔ)وأحسنها"
ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكى ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد أَبًَدا{ ]النور :   ِ َعلَ [، ٕٔلوله تعالى:}َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ

 .(ٕٓ)المإمنٌن ورحمته بهم ما َطُهَر منهم أحد أبًدا ِمن دنس ذنبه"أي:" ولوال فَْضُل هللا على 
لال الطبري: ٌمول:" ولوال فضل هللا علٌكم أٌها الناس ورحمته لكم، ما تطهر منكم من  

 .(ٕٔ)أحد أبدا من دنس ذنوبه وشركه"
                                                                                                                                                                               

 .ٖٔٓ/ٖ(:ص ٕٓٗٗ(، و)5ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص ٕٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص ٕٕٗٗري)( انظر: تفسٌر الطبٖ)
، وابن أبً حاتم ٕٖٓ/ٖ(:صٕٗٗٗ، وأخرجه الطبري)ٕٕٗرلم:  ٖٗٙ/ٕ: -تحمٌك الحمٌد-( فً سننهٗ)

لعبد بن حمٌد وأبً الشٌخ، وسنده صحٌح  ٖ٘ٓ/ٔ، وعزاه السٌوطً فً الدر المنثور: 1ٕٔ/ٔ(:ص 2ٓ٘ٔفً)
 . ٗٗٙ/ٕكما ذكر الحمٌد فً تحمٌمه لسنن سعٌد بن منصور: 

هـ، ولٌل: 5ٓٔبو ِمْجلَز الحك بن سعٌد السدوسً البصري، إمام تابعً ثمة مشهور بكنٌته، توفً عام: ( هو: أ٘)
، تمرٌب 2ٔٔ/ٔٔ، تهذٌب التهذٌب البن حجر: ٕٗٔ/5لبل ذلن، انظر: الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: 

 . ٙٗٓٔالتهذٌب له أٌضاً: 
 .1ٕٓ/ٔ(:صٗٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .1ٕٓ/ٔ(:صٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( 2)
 .1ٕٓ/ٔ(:صٕٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .1ٖ/ ٔ، وانظر تفسٌر عبد الرزاق 1ٕٓ/ٔ(:صٙٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .ٖٔٓ/ٖ(:ص 1ٖٕٗ( تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٕٔ)
 .ٕٔٗ/ًٔ المرآن: ( معانٖٔ)
 .1ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .1ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
 .25ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٙٔ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .ٖٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٓ)
 .ٖ٘ٔ/5ٔتفسٌرالطبري: (ٕٔ)
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أي : لوال هو ٌرزق من ٌشاء التوبة والرجوع إلٌه ، وٌزكً النفوس من  لال ابن كثٌر:" 
شركها وفجورها ودسها وما فٌها من أخبلق ردٌبة ، كل بحسبه ، لما حصل أحد لنفسه زكاة وال 

 .(ٔ)خٌرا "
ٌمول: ما اهتدى منكم من الخبلبك لشًء من الخٌر ٌنفع به نفسه، ولم  لال ابن عباس:" 

 .(ٕ)ٌتك شٌبا من الشر ٌدفعه عن نفسه"
، فهو «تزكى»أو « كى»مرآن من ز}ما زكى{: ما أسلم، كل شًء فً ال لال ابن زٌد:" 
 .(ٖ)اإلسبلم"
 .(ٗ)}ما زكا منكم من أحد{ أي: ما طهر" لال ابن لتٌبة:" 
 .(٘)ٌعنً: ما صلح منكم" لال مماتل وٌحٌى بن سبلم:" 
ً َمْن ٌََشاُء{ ]النور :   َ ٌَُزّكِ ٌطهر من  -بفضله-[، أي:" ولكن هللا ٕٔلوله تعالى:}َولَِكنَّ َّللاَّ

 .(ٙ)ٌشاء"
 .(2)لال الطبري: ٌمول:" ولكن هللا ٌطهر من ٌشاء من خلمه" 
 .(1)أي: ٌطهر" لال ابن لتٌبة:" 
 ..(5)ٌعنى: بصلح من ٌشاء"" لال مماتل وٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٓٔ)أي : من خلمه ، وٌضل من ٌشاء وٌردٌه فً مهالن الضبلل والؽً" لال ابن كثٌر:" 
ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{  [، أي:"وهللا سمٌع أللوالكم، علٌم بنٌاتكم ٕٔ]النور :  لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٔٔ)وأفعالكم"
 .(ٕٔ)}وهللا سمٌع{ لمولهم لعابشة، }علٌم{ به" لال مماتل:" 
لال الطبري:" ٌمول: وهللا سمٌع لما تمولون بؤفواهكم، وتلمونه بؤلسنتكم، وؼٌر ذلن من  

 .(ٖٔ)صٌه علٌكم، لٌجازٌكم بكل ذلن"كبلمكم، علٌم بذلن كله وبؽٌره من أموركم، محٌط به، مح

ُ َسِمٌٌع{، أي : سمٌع أللوال عباده، }علٌم{ بهم ، َمْن ٌستحك منهم  لال ابن كثٌر:"  }َوَّللاَّ
 .(ٗٔ)الهدى والضبلل"

 
 المرآن

َواْلُمَهاِجِرٌَن ِفً َسبٌِِل }َواَل ٌَؤْتَِل أُولُو اْلفَْضِل ِمْنكُْم َوالسَّعَِة أَْن ٌُْإتُوا أُوِلً اْلمُْربَى َواْلَمَساِكٌَن 
ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم ) ُ لَكُْم َوَّللاَّ ِ َوْلٌَْعفُوا َوْلٌَْصفَُحوا أاََل تُِحبُّوَن أَْن ٌَْؽِفَر َّللاَّ  [ٕٕ({ ]النور : َّٕٕللاَّ

 التفسٌر:
وال ٌحلؾ أهل الفضل فً الدٌن والسَّعَة فً المال على ترن صلة ألربابهم الفمراء والمحتاجٌن 

مهاجرٌن، ومنعهم النفمة; بسبب ذنب فعلوه، وْلٌتجاوزوا عن إساءتهم، وال ٌعالبوهم. أال وال

                                                             

 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٓؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ، وتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:5ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/5ٔتفسٌرالطبري: (2)
 .ٕٖٓؼرٌب المرآن: (1)
 .ٖ٘ٗ/ٔسبلم: ، وتفسٌر ٌحٌى بن5ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/5ٔتفسٌرالطبري: (ٖٔ)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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تحبون أن ٌتجاوز هللا عنكم؟ فتجاوزوا عنهم. وهللا ؼفور لعباده، رحٌم بهم. وفً هذا الحثُّ على 
 العفو والصفح، ولو لوبل باإلساءة.

ْم َوالسَّعَِة أَْن ٌُْإتُوا أُوِلً اْلمُْربَى َواْلَمَساِكٌَن لوله تعالى:}َواَل ٌَؤْتَِل أُولُو اْلَفْضِل ِمْنكُ  
ِ{ ]النور :  [، أي:" وال ٌحلؾ أهل الفضل فً الدٌن والسَّعَة فً َٕٕواْلُمَهاِجِرٌَن فًِ َسِبٌِل َّللاَّ

المال على ترن صلة ألربابهم الفمراء والمحتاجٌن والمهاجرٌن، ومنعهم النفمة; بسبب ذنب 
 .(ٔ)"فعلوه

 .(ٕ)ٌمول: ال تمسموا أال تنفعوا أحدا" لال ابن عباس:" 
أي : ال تحلفوا أال تصلوا لراباتكم المساكٌن والمهاجرٌن. وهذه فً ؼاٌة  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)الترفك والعطؾ على صلة األرحام"
 .(ٗ)الحلؾ"«: االبتبلء» لال الفراء:" 
هللا عنه فً حلفه باهلل ال ٌنفك لال الطبري:" وإنما عنً بذلن أبو بكر الصدٌك رضً  

على مسطح، فمال جل ثناإه: وال ٌحلؾ من كان ذا فضل من مال وسعة منكم أٌها المإمنون باهلل 
أال ٌعطوا ذوي لرابتهم، فٌصلوا به أرحامهم، كمسطح، وهو ابن خالة أبً بكر }والمساكٌن{، 

اجا }والمهاجرٌن فً سبٌل ٌمول: وذوي خلة الحاجة، وكان مسطح منهم; ألنه كان فمٌرا محت
هللا{، وهم الذٌن هاجروا من دٌارهم وأموالهم فً جهاد أعداء هللا، وكان مسطح منهم; ألنه كان 

 .(٘)ممن هاجر من مكة إلى المدٌنة، وشهد مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بدرا"
ا عابشة بالمبٌح، وأفشوا كان ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد رمو لال ابن عباس:" 

ذلن وتكلموا به، فؤلسم ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فٌهم أبو بكر، أال ٌتصدق على رجل 
تكلم بشًء من هذا وال ٌصله، فمال: ال ٌمسم أولو الفضل منكم والسعة أن ٌصلوا أرحامهم، وأن 

 .(ٙ)ر هللا أن ٌؽفر لهم وأن ٌعفى عنهم"ٌعطوهم من أموالهم كالذي كانوا ٌفعلون لبل ذلن. فؤم

لما أنزل هللا تعالى ذكره عذر عابشة من السماء، لال أبو بكر وآخرون  لال الضحان:" 
من المسلمٌن، وهللا ال نصل رجبل منهم تكلم بشًء من شؤن عابشة وال ننفعه، فؤنزل هللا :}وال 

 .(2)ٌؤتل أولو الفضل منكم والسعة{، ٌمول: وال ٌحلؾ"
لوله: }وال ٌؤتل أولو الفضل منكم والسعة أن ٌإتوا أولً المربى{، لال:  ن ابن زٌد:"ع 

 .(1)كان مسطح ذا لرابة. }والمساكٌن{ لال: كان مسكٌنا }والمهاجرٌن فً سبٌل هللا{ كان بدرٌا"
 .(5)«وال ٌتؤل»ولرئ: 
ٌَْصفَُحوا{ ]النور :   وزوا عن إساءتهم، وال [، أي:" وْلٌتجإٕلوله تعالى:}َوْلٌَْعفُوا َوْل
 .(ٓٔ)"ٌعالبوهم
لال الطبري:" ٌمول: ولٌعفوا عما كان منهم إلٌهم من جرم، وذلن كجرم مسطح إلى أبً  

بكر فً إشاعته على ابنته عابشة ما أشاع من اإلفن، ولٌتركوا عموبتهم على ذلن، بحرمانهم ما 
 .(ٔٔ)ا لهم علٌه من اإلفضال علٌهم"كانوا ٌإتونهم لبل ذلن، ولكن لٌعودوا لهم إلى مثل الذي كانو

أي : عما تمدم منهم من اإلساءة واألذى ، وهذا من حلمه تعالى وكرمه  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)ولطفه بخلمه مع ظلمهم ألنفسهم "

                                                             

 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٙٔ/5ٔتفسٌرالطبري: (٘)
 .2ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٖٓانظر: ؼرٌب المرىن: (5)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/5ٔتفسٌرالطبري: (ٔٔ)
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ٌعنً: ولٌعفوا عن ظلم الناس لهم. وحكً عن سفٌان الثوري أنه  لال سهل بن عبدهللا:" 
لال: أوحى هللا تعالى إلى عزٌر أنن إن لم تطب نفسا أن تكون مضؽة فً أفواه اآلدمٌٌن، لم 
أكتبن عندي من المتواضعٌن. لال: فمال عزٌر: إلهً، فما عبلمة من صافٌته فً مودتن. فمال: 

خطر العظٌم، للٌل المطعم، كثٌر البكاء، ٌستؽفرنً باألسحار، ألنعه بالرزق الٌسٌر، وأحركه لل
 .(ٕ)وٌبؽض فً الفجار"

 .(ٖ)}ولٌصفحوا{ـ ٌعنى: ولٌتجاوزوا، عن مسطح بن أثاثة" عن سعٌد بن جبٌر، لوله: 
عن سعٌد بن جبٌر: لال: "لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً بكر: فاعؾ، فمال أبو بكر: لد عفوت  

 .(ٗ)منعه معروفا بعد الٌوم"وصفحت، ال أ
وكان مسطح من المسلمٌن، وكان من المساكٌن المهاجرٌن فً  لال مماتل بن حٌان:" 

 .(٘)سبٌل هللا، فؤمر هللا أبا بكر والذٌن حلفوا معه أن ٌنفموا على مسطح ولٌعفوا ولٌصفحوا"
ُ لَكُْم{ ]النور :  [، أي:" أال تحبون أن ٌتجاوز هللا ٕٕ لوله تعالى:}أاََل تُِحبُّوَن أَْن ٌَْؽِفَر َّللاَّ

 .(ٙ)"عنكم؟ فتجاوزوا عنهم
لال الطبري:" ٌمول: أال تحبون أن ٌستر هللا علٌكم ذنوبكم بإفضالكم علٌهم، فٌترن  

 .(2)عموبتكم علٌها"
 .(1)أي: فكما تحبون أن ٌؽفر هللا لكم فاعفوا واصفحوا" لال ٌحٌى:" 
فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً بكر، أما تحب أن ٌؽفر هللا لن؟ لال: بلى ٌا  لال سعٌد بن جبٌر:" 

رسول هللا، لال: فاعؾ واصفح، فمال أبو بكر: لد عفوت وصفحت، ال أمنعه معروفا بعد 
 .(5)الٌوم"

ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النور :   ً [، أي:" وهللا ؼفور لعباده، رحٌم بهم. وفٕٕلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٓٔ)"هذا الحثُّ على العفو والصفح، ولو لوبل باإلساءة

 .(ٔٔ)}وهللا ؼفور{ للذنوب، }رحٌم{، ٌعنى: بالمإمنٌن" لال سعٌد بن جبٌر:" 
لال الطبري:" }وهللا ؼفور{ لذنوب من أطاعه واتبع أمره، }رحٌم{ بهم أن ٌعذبهم مع  

لد استؽفروه منها، وتابوا إلٌه من  اتباعهم أمره، وطاعتهم إٌاه على ما كان لهم من زلة وهفوة
 .(ٕٔ)فعلها"

ٌك ، حٌن حلؾ أال ٌنفع ِمْسَطح بن أثاثة  لال ابن كثٌر:"  وهذه اآلٌة نزلت فً الصّدِ
بنافعة بعدما لال فً عابشة ما لال ، كما تمدم فً الحدٌث. فلما أنزل هللا براءةَ أم المإمنٌن 

ب هللا على َمن كان تكلم من المإمنٌن فً ذلن ، عابشة ، وطابت النفوس المإمنة واستمرت ، وتا
ٌك على  -وألٌم الحد على َمن ألٌم علٌه  َشَرع تبارن وتعالى ، وله الفضل والمنة ، ٌعطُؾ الصّدِ

لرٌبه ونسٌبه ، وهو ِمْسَطح بن أثاثة ، فإنه كان ابن خالة الصدٌك ، وكان مسكٌنًا ال مال له إال 
 عنه ، وكان من المهاجرٌن فً سبٌل هللا ، ولد َولَك َوْلمَة تاب ما ٌنفك علٌه أبو بكر ، رضً هللا

هللا علٌه منها ، وُضرب الحد علٌها. وكان الصدٌك ، رضً هللا عنه ، معروفًا بالمعروؾ ، له 
الفضل واألٌادي على األلارب واألجانب. فلما نزلت هذه اآلٌة إلى لوله : } أاَل تُِحبُّوَن أَْن ٌَْؽِفَر 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٔٔٔتفسٌر التستري: (ٕ)
 .ٕٙ٘٘/1(:ص1ٕٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٙ٘٘/1(:ص1ٕٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘٘٘/1(:ص21ٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٙٔ/5ٔتفسٌرالطبري: (2)
 .ٖ٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٕٙ٘٘/1(:ص1ٕٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 ٕٙ٘٘/1(.:ص1ٖٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/5ٔتفسٌرالطبري: (ٕٔ)
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 ُ ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم { أي : فإن الجزاء من جنس العمل ، فكما تؽفر عن المذنب إلٌن نؽفر  َّللاَّ لَكُْم َوَّللاَّ
أن تؽفر  -ٌا ربنا  -لن ، وكما تصفح نصفح عنن. فعند ذلن لال الصدٌك : بلى ، وهللا إنا نحب 

نه أبًدا ، فً ممابلة ما لنا. ثم َرَجع إلى مسطح ما كان ٌصله من النفمة ، ولال : وهللا ال أنزعها م
كان لال : وهللا ال أنفعه بنافعة أبًدا ، فلهذا كان الصّدٌك هو الصدٌك ]رضً هللا عنه وعن 

 .(ٔ)بنته"
 [:ٕٕ-5ٔفوابد اآلٌات:]

لمبح فاحشة الزنى وضع هللا تعالى لمماومتها أموراً منها وضع حد شرعً لها، ومنع تزوٌج  -ٔ
زاٍن إال بعد التوبة، ومنها شهود عدد من المسلمٌن إلامة الحد الزانً من عفٌفة أو عفٌفة من 

ومنها حد المذؾ ومنها اللعان بٌن الزوجٌن، ومنها حرمة ظن السوء بالمإمنٌن، ومنها حرمة 
حب ظهور الفاحشة وإشاعتها فً المإمنٌن. ومنها وجوب االستبذان عند دخول البٌوت 

ظر إلى األجنبٌة، ومنها احتجاب المإمنة عن المسكونة، ومنها وجوب ؼض البصر وحرمة الن
الرجال األجانب ومنها حرمة حركة ما كضرب األرض باألرجل إلظهار الزٌنة. ومنها وجوب 
تزوٌج العزاب والمساعدة على ذلن حتى فً العبٌد بشروطها. ومنها وجوب استبذان األطفال إذا 

 احشة وهً الزنى.بلؽوا الحلم، وهذه وؼٌرها كلها أسباب والٌة من أخطر ف
 حرمة إتباع الشٌطان فٌما ٌزٌنه من الباطل والسوء والفحشاء والمنكر. -ٕ
ً ٌؤمر  -ٖ متابعة الشٌطان والجري وراءه فً كل ما ٌدعو إلٌه ٌإدي بالعبد أن ٌصبح شٌطانا

 بالفحشاء والمنكر.
فإن عصمتهم من على من حفظهم هللا من الولوع فً السوء أن ٌتطامنوا وال ٌشعروا بالكبر  -ٗ

 هللا تعالى ال من أنفسهم.
من حلؾ على شًء ال ٌفعله أو ٌفعله ورأى أن ؼٌره خٌٌر منه كفر عن ٌمٌنه وفعل الذي هو  -٘

 خٌر.
 وجوب العفو والصفح على ذوي المروءات وإلالة عثرتهم إن هم تابوا وأصلحوا. -ٙ
 

 المرآن
ْنٌَا َواآْلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعِظٌٌم }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلؽَ  افاَِلِت اْلُمْإِمنَاِت لُِعنُوا فًِ الدُّ

 [ٖٕ({ ]النور : ٖٕ)

 التفسٌر:
إن الذٌن ٌمذفون بالزنى العفٌفات الؽافبلت المإمنات البلتً لم ٌخطر ذلن بملوبهن، مطرودون 

نم. وفً هذه اآلٌة دلٌل على كفر من رحمة هللا فً الدنٌا واآلخرة، ولهم عذاب عظٌم فً نار جه
، أو اتهم زوجة من زوجات النبً ملسو هيلع هللا ىلص بسوء.  من سبَّ

 فً سبب نزول اآلٌة أربعة ألوال:
 .(ٖ)مماتل بن حٌان، و(ٕ)أحدها: أنها نزلت فً أم المإمنٌن عابشة خاصة. لاله سعٌد بن جبٌر

، وأبو (ٗ)، لاله الضحاندون ؼٌرهن من النساءالثانً: أنها نزلت فً أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص خاصة 
 .(٘)الجوزاء

 . (ٙ)الثالث: أنها نزلت فً المهاجرات

                                                             

 .ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٖ/ٙ، وتفسٌر ابن كثٌر:1ٕٙ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .ٕٖ/ٙانظر:تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٖ/ٙ، وتفسٌر ابن كثٌر:1ٕٙ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ٕٖ/ٙانظر:تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٙ/ٖ، وزاد المسٌر:2/1ٕانظر: الكشؾ والبٌان: (ٙ)
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لال أبو حمزة الثمالً: "بلؽنا أنها نزلت فً مشركً أهل مكة إذ كان بٌنهم وبٌن رسول 
كانت المرأة إذا خرجت الى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة مهاجرة لذفها المشركون من هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهد، ف

 . (ٔ)أهل مكة ولالوا: إنما خرجت تفجر"
 .(ٖ)، وبه لال لتادة، وابن زٌد(ٕ)الرابع: أنها عامة فً أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص وؼٌرهن، لاله ابن عباس

عابشة، ومن صنع هذا الٌوم فً المسلمات، فله ما لال هللا، ولكن لال ابن زٌد:" هذا فً  
 .(ٗ)عابشة كانت إمام ذلن"

عن العوام بن حوشب، عن شٌخ من بنً أسد، عن ابن عباس، لال: "فسر سورة النور، 
فلما أتى على هذه اآلٌة }إن الذٌن ٌرمون المحصنات الؽافبلت المإمنات{ ... اآلٌة، لال: هذا فً 

ة وأزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهً مبهمة، ولٌست لهم توبة، ثم لرأ }والذٌن ٌرمون المحصنات شؤن عابش
ثم لم ٌؤتوا بؤربعة شهداء{ ... إلى لوله: }إال الذٌن تابوا من بعد ذلن وأصلحوا{ ... اآلٌة، لال: 

وم إلٌه فٌمبل فجعل لهإالء توبة، ولم ٌجعل لمن لذؾ أولبن توبة، لال: فهم بعض الموم أن ٌم
 .(٘)رأسه من حسن ما فسر سورة النور"

، أي : عامة فً تحرٌم لذؾ كل محصنة ، ولَْعنته «وهً مبهمة»لوله :  لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)فً الدنٌا واآلخرة"

لال الطبري: " نزلت هذه اآلٌة فً شؤن عابشة، والحكم بها عام فً كل من كان بالصفة  
ٌَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلَؽافِبَلِت اْلُمْإِمنَاِت{ كل ألالتً وصفه هللا بها فٌها،  نَّ هللا عمَّ بموله }إِنَّ الَِّذٌَن 

 .(2)"محصنة ؼافلة مإمنة رماها رام بالفاحشة، من ؼٌر أن ٌخص بذلن بعًضا دون بعض
-من حدٌث أبً هرٌرة  «الصحٌحٌن»، وعضده بما فً (1)واختار ابن كثٌر هذا المول 

ولذؾ ».. الحدٌث. وفٌه:  «اجتنبوا السبع الموبمات »لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنَّ رسول هللا  -رضً هللا عنه
 .(5)«المحصنات الؽافبلت المإمنات

ٌَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلَؽافِبَلِت اْلُمْإِمنَاِت{ ]النور :   :" إن [، أيٖٕلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن 
 .(ٓٔ)الذٌن ٌمذفون بالزنى العفٌفات الؽافبلت المإمنات البلتً لم ٌخطر ذلن بملوبهن"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: }إن الذٌن ٌرمون{ بالفاحشة }المحصنات{، ٌعنً:  
 .(ٔٔ)العفٌفات }الؽافبلت{ عن الفواحش }المإمنات{ باهلل ورسوله، وما جاء به من عند هللا"

استؽناء بؤنه إذا رمى المإمنة فبل بد أن « والمإمنٌن» -ههنا–ولم ٌمل  الزجاج:"لال  
ٌرمً فعها مإمنا، فاستؽنى عن ذكر المإمنٌن ألنه لد جرى ذكر المإمنٌن والمإمنات، ودل 

[ ولم ٌمل وتمٌكم 1ٔذكره المإمنات على المإمنٌن، كما لال: }َسَرابٌَِل تَِمٌُكُم اْلَحر{ ]النحل : 
 .(ٕٔ)، ألن ما كان ولى الحر ولى البرد، فاستؽنى عن ذكر أحدهما باآلخر"البرد

ٌَا َواآْلِخَرةِ{ ]النور :   ْن [، أي:" طرودا من رحمة هللا فً ٖٕلوله تعالى:}لُِعنُوا فًِ الدُّ
 .(ٖٔ)الدنٌا واآلخرة"

 .(ٔ)لال الطبري:" ٌمول: أبعدوا من رحمة هللا فً الدنٌا واآلخرة" 

                                                             

 .2/1ٕأخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٕٖ/ٙرواه عنه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 . ٓٗٔ/5ٔالطبري: ( تفسٌر2)
 .ٖٖ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .(15( وصحٌح مسلم برلم )2ٕٙٙصحٌح البخاري برلم )(5)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٖ/ٗمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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[، أي:" ولهم عذاب عظٌم فً نار ٖٕلَُهْم َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]النور : لوله تعالى:}وَ  
 .(ٕ)جهنم"

 .(ٖ)لال الطبري:" وذلن عذاب جهنم" 
ج مخرج  -هذا وعٌد من هللا تعالى للذٌن ٌرمون المحصنات الؽافبلت لال ابن كثٌر:"  ُخّرِ
صنة ، وال سٌما التً المإمنات.  فؤمهات المإمنٌن أولى بالدخول فً هذا من كل مح -الؽالب 

 كانت سبب النزول ، وهً عابشة بنت الصدٌك ، رضً هللا عنهما.
ولد أجمع العلماء ، رحمهم هللا ، لاطبة على أن َمْن َسبَّها بعد هذا ورماها بما رماها به 

الذي ذكر فً هذه اآلٌة ، فإنه كافر ; ألنه معاند للمرآن. وفً بمٌة أمهات المإمنٌن  بعد هذا
 .(ٗ): أصحهما أنهن كهً ، وهللا أعلم"لوالن 

 
 المرآن

ٌِْدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن ) ٌِْهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَ  [ٕٗ({ ]النور : ٕٗ}ٌَْوَم تَْشَهُد َعلَ
 التفسٌر:

 .ذلن العذاب ٌوم المٌامة ٌوم تشهد علٌهم ألسنتهم بما نطمت، وتتكلم أٌدٌهم وأرجلهم بما عملت
 وفً تفسٌر اآلٌة، لوالن: 

 .(٘)أحدهما: أن المراد من لذؾ عابشة ٌوم المٌامة. هذا لول سعٌد بن جبٌر
 .(ٙ)بلؽنً أنه ٌعنً بذلن عبد هللا بن أبً ابن سلول فً أمر عابشة" لال ٌحٌى:" 
تشهد علٌهم ٌوم المٌامة ألسنتهم بما تكلموا به من الفرٌة فً لذؾ  لال الكلبً:" 
 .(2)عابشة"

الثانً: أن ذلن حٌن ٌجحد أحدهم ما اكتسب فً الدنٌا من الذنوب، عند تمرٌر هللا إٌاه بها فٌختم 

، (1)وهذا لول ابن عباسهللا على أفواههم، وتشهد علٌهم أٌدٌهم وأرجلهم بما كانوا ٌعملون. 
 .(ٓٔ)، والطبري(5)ولتادة

 .(ٔٔ)لال الزجاج:" فالجوارح شواهُد على ابن آدم بعمله" 
شهادة األلسنة ٌوم المٌامة بنطمها من ؼٌر اختٌار اإلنسان، وتختم األفواه  ل السمعانً:"لا 

 .(ٕٔ)ثم تتكلم األٌدي واألرجل"
إذا َرأوا أنه ال ٌدخُل الجنَة إال أهل الصبلة ،  -ٌعنً : المشركٌن  -إنهم  لال ابن عباس:" 

، وتشهد أٌدٌهم وأرجلهم ، وال لالوا : تعالوا حتى نجحد. فٌجحدون فٌختم هللا على أفواههم 
 .(ٖٔ)ٌكتمون هللا حدٌثًا

ٌعنى لوله: تشهد علٌهم ألسنتهم وأٌدٌهم وأرجلهم ابن آدم وهللا إن علٌن  لال لتادة:" 
لشهودا ؼٌر متهمة، من بدنن فرالبهم، واتك هللا فً سرابرن وعبلنٌتن، فإنه ال ٌخفى علٌه 

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖ-ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٕ٘٘/1(:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٖنمبل عن التفسٌرالوسٌط للواحدي: (2)
 .ٖٖ/2، وكما فً تفسٌر ابن كثٌر:1ٕ٘٘/1(:ص51ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕ٘٘-1ٕ٘٘/1(:ص55ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٓٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖٕ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .٘ٔ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٖٖ/2، وكما فً تفسٌر ابن كثٌر:1ٕ٘٘/1(:ص51ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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خافٌة، الظلمة عنده ضوء، والسر عنده عبلنٌة، فمن استطاع أن ٌموت وهو باهلل حسن الظن 
 .(ٔ)"فلٌفعل، وال لوة إال باهلل

عن أبً سعٌد، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا كان ٌوم المٌامة عرؾ الكافر بعمله، فجحد  
وخاصم، فٌمال له: هإالء جٌرانن ٌشهدون علٌن، فٌمول: كذبوا، فٌمول: أهلن وعشٌرتن، فٌمول: 

 .(ٕ)النار"كذبوا، فٌمول: أتحلفون؟ فٌحلفون، ثم ٌصمتهم هللا، وتشهد ألسنتهم ثم ٌدخلهم 
عن أنس بن مالن لال : كنا عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص فضحن حتى بدت نََواجذُه ، ثم لال : "أتدرون  

ِممَّ أضحن ؟" للنا : هللا ورسوله أعلم. لال : "من مجادلة العبد ربه ٌوم المٌامة ، ٌمول : ٌا رب ، 
ًَّ شاهًدا إال من نفسً. فٌمول : كفى ألم تُِجْرنً من الظلم ؟ فٌمول : بلى. فٌمول : ال أجٌز  عل

بنفسن الٌوم علٌن شهٌدا ، وبالكرام علٌن شهودا فٌختم على فٌه ، وٌمال ألركانه : انطمً فتنطك 
 .(ٖ)بعمله ، ثم ٌخلى بٌنه وبٌن الكبلم ، فٌمول : بُعًدا لَكُّن وُسْحمًا ، فعنكُنَّ كنُت أناضل"

علٌهم ألسنتهم حٌن ٌختم على أفواههم؟ لٌل:  لال الطبري:" فإن لال لابل: وكٌؾ تشهد
 .(ٗ)عنً بذلن أن ألسنة بعضهم تشهد على بعض، ال أن ألسنتهم تنطك ولد ختم على األفواه"

 لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر }ٌوم تشهد{ بالتاء 
 .(٘)، بالٌاء«ٌوم ٌشهد:»ولرأ حمزة والكسابى 

: واحد األلسنة ذكر فؤبنى على الواحد إذ كان الفعل ٌتوحد إذا فمن ذكر لال لال الفراء:" 
 .(ٙ)تمدم االسماء المجموعة، كما تمول ذهب الموم"

 المرآن
َ هَُو اْلَحكُّ اْلُمبٌُِن ) ُ ِدٌنَُهُم اْلَحكَّ َوٌَْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ  [ٕ٘({ ]النور : ٕ٘}ٌَْوَمئٍِذ ٌَُوفٌِِّهُم َّللاَّ

 التفسٌر:
الٌوم ٌوفٌهم هللا جزاءهم كامبل على أعمالهم بالعدل، وٌعلمون فً ذلن المولؾ العظٌم فً هذا 

أن هللا هو الحك المبٌن الذي هو حك، ووعده حك، ووعٌده حك، وكل شًء منه حك، الذي ال 
 ٌظلم أحًدا مثمال ذرة.

{ ]النور :   ُ ِدٌنَُهُم اْلَحكَّ [، أي:" فً هذا الٌوم ٌوفٌهم هللا ٕ٘لوله تعالى:}ٌَْوَمبٍِذ ٌَُوفٌِِّهُم َّللاَّ
 .(2)جزاءهم كامبل على أعمالهم بالعدل"

 .(1): الحساب"-هاهنا–« الدٌن»لال ابن لتٌبة:"  
 .(5)فً هذا الموضع: الحساب والجزاء"« الدٌن» لال الطبري:" 
: الجزاء، المعنى: ٌومبذ ٌوفٌهم هللا جزاءهم الحك، أي -هاهنا–« الدٌن» لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)جزاءهم الواجب"
 .(ٔٔ)عن ابن عباس، لوله: "}ٌومبذ ٌوفٌهم هللا دٌنهم الحك{، ٌمول: حسابهم" 
لرأ الجمهور :}دٌنَهم الحّك{ بالفتح على أنه صفة للّدٌن بمعنى حسابهم العدل، ولرأ  

{ برفع الماؾ على أنه صفة لئلسم الجلٌل. وٌجوز الفصل  مجاهد واألعمش }دٌنَهم الحكُّ
ُ الحّك دٌنهم  .(ٔ) بالمفعول بٌن الموصوؾ وصفته، وٌصبح المعنى: ٌومبذ ٌوفٌهم َّللاَّ

                                                             

 .5ٕ٘٘-1ٕ٘٘/1(:ص55ٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/5ٔ:أخرجه الطبري (ٕ)
، وكما فً تفسٌر ابن 5ٕ٘٘/1(:صٖٔٓٗٔ(، وأخرجه ابن ابً حاتم)5ٙ5ٕصحٌح مسلم برلم )(ٖ)

 .ٖٖ/ٙكثٌر:
 .ٓٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗ٘ٗانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .21ٖ/ٔمعانً المرىن: (ٙ)
 .ٖٔ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٓؼرٌب المرآن: (1)
 .ٔٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖ/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٔٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)



ٕٕٖ 
 

َ هَُو اْلَحكُّ اْلُمبٌُِن{ ]النور :   [، أي:" وٌعلمون حٌنبٍذ أن ٕ٘لوله تعالى:}َوٌَْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)هللا هو العادل الذي ال ٌظلم أحداً، الظاهر عدله فً تشرٌعه وحكمه"

 .(ٖ)أي : وعده ووعٌده وحسابه هو العدل ، الذي ال جور فٌه" ابن كثٌر:" لال 
ٌمول: وٌعلمون ٌومبذ أن هللا هو الحك الذي ٌبٌن لهم حمابك ما كان ٌعدهم  لال الطبري:" 

فً الدنٌا من العذاب، وٌزول حٌنبذ الشن فٌه عن أهل النفاق، الذٌن كانوا فٌما كان ٌعدهم فً 
 .(ٗ)الدنٌا ٌمترون"

 
 المرآن

ُءوَن }اْلَخبٌِثَاُت ِلْلَخبٌِثٌَِن َواْلَخبٌِثُوَن ِلْلَخبٌِثَاِت َوالطٌَِّّبَاُت لِلطٌَِّّبٌَِن َوالطٌَِّّبُوَن ِللطٌَِّّبَاِت أُ  ولَئَِن ُمبَرَّ
ا ٌَمُولُوَن لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌٌم )  [ٕٙ({ ]النور : ِٕٙممَّ

 التفسٌر:
ٌِّب من كل خبٌث من الرجال  والنساء واأللوال واألفعال مناسب للخبٌث وموافك له، وكل ط

الرجال والنساء واأللوال واألفعال مناسب للطٌب وموافك له، والطٌبون والطٌبات مبرإون مما 
 ٌرمٌهم به الخبٌثون من السوء، لهم من هللا مؽفرة تستؽرق الذنوب، ورزق كرٌم فً الجنة.

 سبب النزول:
نزلت فً عابشة حٌن رماها المنافمون بالبهتان والفرٌة، فبرأها هللا من  لال ابن زٌد:" 

 .(٘)ذلن، وكان عبد هللا بن أبً خبٌثا، وكان هو أولى بؤن تكون له الخبٌثة وٌكون لها"
ٌِّبٌَِن َوا  لطٌَِّّبُوَن لوله تعالى:}اْلَخبٌِثَاُت ِلْلَخبٌِِثٌَن َواْلَخبٌِثُوَن ِلْلَخبٌِثَاِت َوالطٌَِّّبَاُت ِللطَّ

[، أي:" الخبٌثات من النساء للخبٌثٌن من الرجال، والخبٌثون من الرجال ِٕٙللطٌَِّّبَاِت{ ]النور : 
للخبٌثات من النساء، وكذلن الطٌبات من النساء للطٌبٌن من الرجال والطٌبون من الرجال 

 .(ٙ)للطٌبات من النساء"
ألنها زوجة أشرؾ رسول وأكرم وهذا كالدلٌل على براءة عابشة  لال الصابونً:" 

 .(2)مخلوق على هللا، وما كان هللا لٌجعلها زوجة ألحّبِ عباده لو لم تكن عفٌفة طاهرة شرٌفة"
لوله تعالى:}اْلَخِبٌثَاُت ِلْلَخبٌِِثٌَن َواْلَخبٌِثُوَن ِلْلَخبٌِثَاِت َوالطٌَِّّبَاُت ِللطٌَِِّّبٌَن َوالطٌَِّّبُوَن وفً  

 [، ثبلثة ألوال:ٕٙالنور : ِللطٌَِّّبَاِت{ ]
أحدها : الخبٌثات من النساء للخبٌثٌن من الرجال ، والخبٌثون من الرجال للخبٌثات من النساء ، 
والطٌبات من النساء للطٌبٌن من الرجال ، والطٌبون من الرجال للطٌبات من النساء ، لاله ابن 

 .(1)زٌد
نزلت فً عابشة حٌن رماها المنافك بالبهتان والفرٌة، فبرأها هللا من ذلن.  لال ابن زٌد:"

وكان عبد هللا بن أبً هو خبٌث، وكان هو أولى بؤن تكون له الخبٌثة وٌكون لها، وكان رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص طٌبا، وكان أولى أن تكون له الطٌبة، وكانت عابشة الطٌبة، وكان أولى أن ٌكون لها 

 .(5)الطٌب }أولبن مبرءون مما ٌمولون{، لال: هاهنا بربت عابشة }لهم مؽفرة ورزق كرٌم{"

                                                                                                                                                                               

 .٘ٓٔ/ٕ، وروابع البٌان فً تفسٌر آٌات المرآن:2ٖ/ٗانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٙ٘/1(:صٖٗٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖ٘ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖ٘ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٗٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٗٔ/5ٔاخرجه الطبري: (5)



ٕٕٗ 
 

الخبٌثات من المول والعمل للخبٌثٌن من الناس، والخبٌثون من الناس للخبٌثات من المول الثانً : 
 .(ٕ)، وعطاء الخراسانً(ٔ)والعمل. لاله لتادة

األعمال الخبٌثة والكبلم الخبٌث للخبٌثٌن من «: الخبٌثات للخبٌثٌن»وأما  لال عطاء:" 
ٌِِّب «: الطٌبات للطٌبٌن»الناس، وأما  فاألعمال الصالحة والكبلم الطٌب للطٌبٌن. }َوهُُدوا ِإلَى الطَّ

 .(ٗ)"(ٖ)ِمَن اْلمَْوِل َوهُُدوا إِلَى ِصَراِط اْلَحِمٌِد{
خبٌثٌن من الناس ، والخبٌثون من الناس للخبٌثات من الكبلم ، الثالث : الخبٌثات من الكبلم لل

والطٌبات من الكبلم للطٌبٌن من الناس ، والطٌبون من الناس للطٌبات من الكبلم. لاله ابن 
، وبه لال (ٓٔ)، وعطاء(5)، وابن ابً نجٌح(1)، والضحان(2)، ومجاهد(ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)عباس

 .(ٔٔ)وبه لال ابن لتٌبة
وأولى هذه األلوال فً تؤوٌل اآلٌة لول من لال: عنى بالخبٌثات: لال الطبري:"  

الخبٌثات من المول، وذلن لبٌحه وسٌبه للخبٌثٌن من الرجال والنساء، والخبٌثون من الناس 
للخبٌثات من المول، هم بها أولى; ألنهم أهلها. والطٌبات من المول، وذلن حسنه وجمٌله للطٌبٌن 

ناس للطٌبات من المول; ألنهم أهلها وأحك بها، وإنما للنا هذا المول من الناس، والطٌبون من ال
أولى بتؤوٌل اآلٌة; ألن اآلٌات لبل ذلن إنما جاءت بتوبٌخ هللا للمابلٌن فً عابشة اإلفن، والرامٌن 
المحصنات الؽافبلت المإمنات، وإخبارهم ما خصهم به على إفكهم، فكان ختم الخبر عن أولى 

 .(ٕٔ)من الرامً والمرمً به، أشبه من الخبر عن ؼٌرهم" الفرٌمٌن باإلفن
لال الماوردي:" وتؤول بعض أصحاب الخواطر : الخبٌثات الدنٌا ، والطٌبات 

 .(ٖٔ)اآلخرة"
عن ٌحً بن الجزار، لال: "جاء أسٌر بن جابر إلى عبد هللا فمال: لمد سمعت وروي 

الولٌد بن عمبة الٌوم تكلم بكبلم أعجبنً فمال عبد هللا: إن الرجل المإمن تكون فً للبه الكلمة 

الطٌبة تتجلجل فً صدره حتى ٌخرجها، فٌسمعها رجل عنده مثلها فٌضمها إلٌه، وإن الرجل 
لبه الكلمة ؼٌر الطٌبة تتجلجل فً للبه ما ٌستمر حتى ٌلفظها فٌسمعها الرجل الفاجر لٌكون فً ل

الذي عنده مثلها فٌضمها إلٌها، ثم لرأ عبد هللا: }الخبٌثات للخبٌثٌن والخبٌثون للخبٌثات، 
 .(ٗٔ)والطٌبات للطٌبٌن والطٌبون للطٌبات{"

ا ٌَمُولُوَن{ ]الن  ُءوَن ِممَّ [، أي:" أولبن الفضبلء منزهون ٕٙور : لوله تعالى:}أُوَلبَِن ُمبَرَّ
له أهل اإِلفن فً حمهم من الكذب والبهتان" ا تموَّ ممَّ

(ٔ٘). 
 .(ٙٔ)ٌعنً: عابشة وصفوان مبرإن: منزهون مما ٌمولون من الفرٌة" لال ابن الجوزي:" 

                                                             

 .ٖٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٙ٘/1(:صٖٕٖٗٔ، و)ٕٔٙ٘/1(:صٖٔٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .[ٕٗ]الحج : (ٖ)
 .ٖٕٙ٘/1(:صٖٕٖٗٔو)، ٕٔٙ٘/1(:صٖٔٔٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٗٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .ٗٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1٘/ٗالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٔٙ٘/1(:صٖٖٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .12ٕ/ٖزاد المسٌر: (ٙٔ)



ٕٕ٘ 
 

ٌمول: الطٌبون من الناس مبرءون من خبٌثات المول، إن لالوها فإن هللا لال الطبري:" 
عنها، وٌؽفرها لهم، وإن لٌلت فٌهم; ضرت لابلها ولم تضرهم، كما لو لال الطٌب  ٌصفح لهم

من المول الخبٌث من الناس لم ٌنفعه هللا به، ألن هللا ال ٌتمبله،، ولو لٌلت له لضرته; ألنه ٌلحمه 
 . (ٔ)عارها فً الدنٌا، وذلها فً اآلخرة"

ا ٌَ وفً   ُءوَن ِممَّ  [، ألوال:ٕٙمُولُوَن{ ]النور : لوله تعالى:}أُوَلبَِن ُمَبرَّ
، وسعٌد (ٕ)مبرآن من اإِلفن المذكور فٌهما، لاله الحسنأن عابشة وصفوان بن المعطل أحدها : 
 .(ٙ)وابن لتٌبة (٘)، والفراء،(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)بن جبٌر

 .(2)هاهنا بربت عابشة رضً هللا عنها" لال ابن زٌد:"
 .(1)ٌعنً: مما ٌمولون هإالء الماذفون الذٌن لذفوا عابشة " لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(5)مبرآت من الفواحش، لاله ابن عٌسى -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أن أزواج النبً 
فمن كان طٌبا فهو مبرأ من كل لول خبٌث ٌموله ٌؽفره هللا له، ومن كان خبٌثا الثالث : معناه: 

، وبه لال (ٓٔ)ٌرده هللا علٌه ال ٌمبله منه. وهذا لول مجاهد فهو مبرأ من كل لول صالح ٌموله،
 .(ٔٔ)الطبري

 . (ٕٔ)"ٌعنى: الطٌبٌن والطٌبات من الرجال والنساءولال مماتل بن حٌان:" 
وحكً الماوردي عن ابن شجرة:" أن الطٌبٌن والطٌبات مبرإون من الخبٌثٌن 

 .(ٖٔ)والخبٌثات"
والمإمنات خٌرا هم براء من الكبلم السٌا . وهذا لول سعٌد ٌعنً: الذٌن ظنوا بالمإمنٌن الرابع: 
 .(ٗٔ)بن جبٌر
[، أي:" لهم على نالهم من األذى ٕٙلوله تعالى:}لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌٌم{ ]النور :  

 .(٘ٔ)مؽفرة لذنوبهم، ورزٌق كرٌم فً جنات النعٌم"

 .(ٙٔ)}لهم مؽفرة{ لذنوبهم، }ورزق كرٌم{: الجنة." لال ٌحٌى:" 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فً  لال ابن كثٌر:"  أي : عند هللا فً جنات النعٌم. وفٌه وعد بؤن تكون زوجة النب

 .(2ٔ)الجنة"
}لهم مؽفرة{، ٌعنً: لذنوبهم، }ورزق كرٌم{، ٌعنً: حسن فً  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(1ٔ)عابشة ضمها النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى نفسه، وهً من أزواجه فً الجنة"الجنة. فلما أنزل هللا عذر 
 [:ٕٙ-ٖٕفوابد اآلٌات:]

                                                             

 .٘ٗٔ-ٗٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٙ٘/1(:ص2ٖٖٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕ٘ٙ٘/1(:صٖٖٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗٙ٘/1(:صٖٖٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٕٖٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٕٗٙ٘/1(:صٖٖٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕ٘ٙ٘/1(:صٖٖٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕ٘ٙ٘/1(:ص1ٖٖٗٔ، و ابن أبً حاتم)٘ٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٗٙ٘/1(:صٖٖٖٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٗٙ٘/1(:صٕٖٖٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٙٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙٔ)
 .ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
 .ٕ٘ٙ٘/1(:صٖٓٗٗٔخرجه ابن أبً حاتم)أ (1ٔ)
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ٌِْه َوَسلََّم فً  -ٔ عظم ذنب لذؾ المحصنات الؽافبلت المإمنات ولد عده رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ
 السبع الموبمات، والعٌاذ باهلل تعالى.

 من استنطاق واستجواب.تمرٌر الحساب وما ٌتم فٌه  -ٕ
 تمرٌر التوحٌد بؤنه ال إله إال هللا. -ٖ
 استحماق الخبث أهله. فالخبٌث هو الذي ٌناسبه المول الخبٌث والفعل الخبٌث. -ٗ
 استحماق الطٌب أهله. فالطٌب هو الذي ٌناسبه المول الطٌب والفعل الطٌب. -٘
 .براءة أم المإمنٌن وصفوان مما رماهما به أهل اإلفن -ٙ
 بشارة أم المإمنٌن وصفوان بالجنة بعد مؽفرة ذنوبهما. -2
 

 المرآن
ٌَْر بٌُُوتِكُْم َحتَّى تَْستَؤْنِسُوا َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْهِلهَ  ٌر }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا بٌُُوتًا َؼ ٌْ ا ذَِلكُْم َخ

 [6ٕ({ ]النور : 6ٕلَكُْم لَعَلَّكُْم تَذَكَُّروَن )
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تدخلوا بٌوتًا ؼٌر بٌوتكم حتى تستؤذنوا أهلها 
فً الدخول وتسلموا علٌهم وصٌؽة ذلن من السنة: السبلم علٌكم أأدخل؟ ذلكم االستبذان خٌر 

 أوامر هللا، فتطٌعوه.  -بفعلكم له-لكم; لعلكم تتذكرون 
 سبب النزول:

عن عدي بن ثابت: "أن امرأة من األنصار، لالت: ٌا رسول هللا، إنً أكون فً منزلً 
على الحال التً ال أحب أن ٌرانً أحد علٌها، والد وال ولد، وأنه ال ٌزال ٌدخل علً رجل من 
أهلً، وأنا على تلن الحال؟ لال: فنزلت: }ٌاأٌها الذٌن آمنوا ال تدخلوا بٌوتا ؼٌر بٌوتكم حتى 

 .(ٔ)وا وتسلموا على أهلها{ ... اآلٌة"تستؤنس
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النور :   [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله 2ٕلوله تعالى:}

 .(ٕ)وعملوا بشرعه"
ٌَْر بٌُُوتِكُْم َحتَّى تَْستَؤْنِسُوا َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْهلِ   َها{ ]النور : لوله تعالى:}اَل تَْدُخلُوا بٌُُوتًا َؼ

 .(ٖ)[، أي:" ال تدخلوا بٌوتًا ؼٌر بٌوتكم حتى تستؤذنوا أهلها فً الدخول وتسلموا علٌهم"2ٕ
 [، وجوه من التفسٌر:2ٕوفً لوله تعالى:}َحتَّى تَْستَؤْنِسُوا{ ]النور :  

، وابن (2)، والفراء(ٙ)، وإبراهٌم(٘)، ولتادة(ٗ)أحدها : معناه: حتى تستؤذنوا. وهذا لول ابن عباس
 .(5)، والزجاج(1)وابن لتٌبة
 .(ٓٔ)االستبناس: االستبذان" لال ابن عباس:" 

 واختلؾ من لال بهذا الوجه من التفسٌر على لولٌن:
أنه :"أخطؤ الكاتب فٌه فكتب تستؤنسوا. وكان ٌمرأ:  -وهو لول ابن عباس-المول األول: 

 . (ٔٔ)«"حتى تستؤذنوا»
 .(ٔ)وهم من الكتاب"«: تستؤنسوا»وإنما  لال ابن عباس:"

                                                             

 .2ٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٖٖٓانظر: ؼرٌب المرآن: (1)
 .5ٖ/ٗانظر: معانً المرآن: (5)
 .ٙٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/5ٔأخرجه الطبري عنه بطرق مختلفة، انظر: تفسٌر البري: (ٔٔ)
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 .(ٕ)«حتى تسلموا على أهلها وتستؤذنوا»مصحؾ ابن مسعود: وفً 
ألن االستبذان مإنس فعبر عنه باالستبناس ، ولٌس فٌه خطؤ من كاتب وال المول الثانً: 

 . (ٖ)لارىء. حكاه الماوردي
لن هو فً التفسٌر، : تستؤذنوا، وكذ-فً اللؽة-لال الزجاج:" معنى: }تستؤنسوا{ 

علمت منه،  -واالستبذان: االستعبلم، تمول: آذنته بكذا أي أعلمته، وكذلن آنست منه كذا وكذا 
حتى «: حتى تستؤنسوا:»، أي: علمتم. فمعنى [ ٙ:}فإن آنستم منهم رشداً {  ] النساء : وكذلن

}فَإِْن لَْم تَِجُدوا فٌَِها أََحًدا فَبَل تستعلموا أٌرٌد أهلها أن ٌدخلوا أم ال، والدلٌل على أنه اإلذن لوله: 
 .(ٗ)["1ٕتَْدُخلُوَها َحتَّى ٌُْإذََن لَكُم{ ]النور : 

ولال ابن األعرابً:"االستبناس االستثمار، واإلٌناس الٌمٌن. واإلذن ٌكون بالمول 
 .(٘)واإلشارة . فإن جاهر فسإال"

فٌعلموا بمدومن علٌهم ، لاله ، والتنخم وما أشبههالثانً : معناه: حتى تإنسوا أهل البٌت بالتنحنح 
 .(ٙ)مجاهد

 .(2)حتى تجرسوا وتسلموا" ولال مجاهد:" 
أن ٌعلم من فً الدار. تمول: استؤنست فما رأٌت أحدا; أي: استعلمت «: االستبناس»الثالث : أن 

، وأنشد (1)لتٌبة . ذكره ابن[، أي: علمتم ٙ}فإن آنستم منهم رشداً {  ] النساء : وتعرفت. ومنه: 
 :(5)لول النابؽة

 كؤن رحلً ولد زال النهار بنا ... بذي الجلٌل على مستؤنس وحد 
 ٌعنً: ثورا أبصر شٌبا فهو فزع.

والصواب من المول فً ذلن عندي أن ٌمال: إن االستبناس: االستفعال من  لال الطبري:" 
األنس، وهو أن ٌستؤذن أهل البٌت فً الدخول علٌهم، مخبرا بذلن من فٌه، وهل فٌه أحد؟ 

 .(ٓٔ)ولٌإذنهم أنه داخل علٌهم، فلٌؤنس إلى إذنهم له فً ذلن، وٌؤنسوا إلى استبذانه إٌاهم"
 وفً السبلم، لوالن :

 أحدهما : أنه مسنون بعد اإلذن على ما تضمنته اآلٌة من تمدٌم اإِلذن علٌه .
حتى تسلموا الثانً : مسنون لبل اإلذن وإن تؤخر فً التبلوة فهو ممدم فً الحكم. وتمدٌر الكبلم: 

وٌعضده لراءة ابن ، (ٖٔ)، وٌحٌى بن سبلم(ٕٔ)، وإبراهٌم(ٔٔ). لاله ابن عباسعلى أهلها وتستؤذنوا
 .(ٗٔ)«حتى تسلموا على أهلها وتستؤذنوا»مسعود:

                                                                                                                                                                               

 .ٙٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٙٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٙ-1٘/ٗالنكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٖ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٙ/ٗنمبل عن النكت والعٌون: (٘)
 .2ٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٔ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٖٖٓانظر: ؼرٌب المرآن: (1)
 وبعده ٕٖٔ/2عجزه له فً اللسان (5)

 "أي على ثور وحشً أحس بما
عته، وانظر رابه، فهو ٌستؤنس، أي ٌتبصر وٌتلفت هل ٌرى أحدا; أراد أنه مذعور فهو أجد لعدوه وفراره وسر

 .5ٖٕ، وشرح المصابد العشر ٙٗٗ/ٙ، والبحر المحٌط ٕٙدٌوانه 
 .5ٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس.. من طرٌك 5ٕٗ/ٕرواه عنه الفراء فً معانً المرآن: (ٔٔ)
 .2ٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .ٙٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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معناه: ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تدخلوا بٌوتا ؼٌر بٌوتكم حتى تسلموا  لال الطبري:" 
وتستؤذنوا، وذلن أن ٌمول أحدكم: السبلم علٌكم، أدخل؟ وهو من الممدم الذي معناه التؤخٌر، إنما 

 .(ٔ)"هو حتى تسلموا وتستؤذنوا
-فمال : أأدخل ؟ فمال النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص-جبلً استؤذن على رسول هللاروى دمحم بن سٌرٌن أن ر

، فسمعها الرجل فسلم «لم فعلم هذا كٌؾ ٌستؤذن فإنه لم ٌحسن ٌستؤذن»لرجل عنده :  -ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)واستؤذن"
ٌن لال الماوردي:" وأولى من إطبلق هذٌن المولٌن أن ٌنظر فإن ولعت العٌن على الع 

لبل اإِلذن فاألولى تمدٌم السبلم ، وإن لم تمع العٌن على العٌن لبل اإلذن فاألولى تمدٌم االستبذان 
 على السبلم .

فؤما االستبذان على منازل األهل فإن كانوا ؼٌر ذي محارم لزم االستبذان علٌهم 
ً هو فٌه وهم ساكنون لزم  فً دخوله كاألجانب وإن كانوا ذوي محارم وكان المنزل مشتركا

إنذارهم إما بوطٍء . أو نحنحة مفهمة إال الزوجة فبل ٌلزم ذلن فً حمها بحال الرتفاع العودة 
 . (ٖ)بٌنهما"

 :(ٗ)وإن لم ٌكن المنزل مشتركاً ففً االستبذان علٌهم وجهان
 أحدهما : المول كاألجانب

 الثانً : أنها النحنحة والحركة .
االستبناس: التنحنح والتجرس، حتى ٌعرفوا أن لد جاءهم أحد، لال:  لال ابن زٌد:" 

 .(٘)والتجرس: كبلمه وتنحنحه"
أن رجبل لال للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: أستؤذن على أمً؟ لال:  ورى صفوان عن عطاء بن ٌسار :"

اها أتحب أن تر»، لال: إنها لٌس لها خادم ؼٌري، أفؤستؤذن علٌها كلما دخلت؟ لال: «نعم»

 .(ٙ)«"فاستؤذن علٌها»لال الرجل: ال. لال: «. عرٌانة؟
 .(2)لال ابن مسعود: "علٌكم اإلذن على أمهاتكم"

 .(1)عن ابن جرٌج، لال: "للت لعطاء: أٌستؤذن الرجل على امرأته؟ لال: ال"
عن ابن أخً زٌنب امرأة ابن مسعود، عن زٌنب لالت: "كان عبد هللا إذا جاء من حاجة 

 .(5)الباب، تنحنح وبزق كراهة أن ٌهجم منا على أمر ٌكرهه" فانتهى إلى
ٌٌْر لَكُْم{ ]النور :   .(ٓٔ)[، أي:" ذلكم االستبذان خٌر لكم"2ٕلوله تعالى:}ذَِلكُْم َخ

لال الطبري:" ٌمول: استبناسكم وتسلٌمكم على أهل البٌت الذي ترٌدون دخوله، فإن 
دخلتموه بؽٌر إذن، على ماذا تهجمون؟ على ما دخولكموه خٌر لكم، ألنكم ال تدرون أنكم إذا 

ٌسوءكم أو ٌسركم؟ وأنتم إذا دخلتم بإذن، لم تدخلوا على ما تكرهون، وأدٌتم بذلن أٌضا حك هللا 
  .(ٔٔ)علٌكم فً االستبذان والسبلم"

، أوامر هللا -بفعلكم له-[، أي:" لعلكم تتذكرون 2ٕلوله تعالى:}لَعَلَّكُْم تَذَكَُّروَن{ ]النور :  
 .(ٕٔ)فتطٌعوه"

                                                             

 .5ٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .12/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .12/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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لال الطبري:" ٌمول: لتتذكروا بفعلكم ذلن أوامر هللا علٌكم، والبلزم لكم من طاعته، 
  .(ٔ)فتطٌعوه"

ٌعنً : االستبذان خٌر لكم ، بمعنى : هو خٌر للطرفٌن: للمستؤذن وألهل  لال ابن كثٌر:"
 .(ٕ)البٌت"

 
 المرآن

تَْدُخلُوَها َحتَّى ٌُْإَذَن لَكُْم َوإِْن لٌَِل لَكُُم اْرِجعُوا فَاْرِجعُوا هَُو أَْزَكى }فَِإْن لَْم تَِجُدوا فٌَِها أََحًدا فاََل 
ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِلٌٌم )  [5ٕ({ ]النور : 5ٕلَكُْم َوَّللاَّ

 التفسٌر:
فإن لم تجدوا فً بٌوت اآلخرٌن أحًدا فبل تدخلوها حتى ٌوجد َمن ٌؤذن لكم، فإن لم ٌؤذن، بل لال 

وا، فإن الرجوع عندبذ أطهر لكم; ألن لئلنسان أحواال ٌكره  لكم: ارجعوا فارجعوا، وال تُلحُّ
 اطبلع أحد علٌها. وهللا بما تعملون علٌم، فٌجازي كل عامل بعمله. 

[، أي:" 1ٕلوله تعالى:}فَإِْن لَْم تَِجُدوا فٌَِها أََحًدا فَبَل تَْدُخلُوَها َحتَّى ٌُْإذََن لَكُْم{ ]النور :  
 .(ٖ)فإن لم تجدوا فً بٌوت اآلخرٌن أحًدا فبل تدخلوها حتى ٌوجد َمن ٌؤذن لكم"

وذلن لما فٌه من التصرؾ فً ملن الؽٌر بؽٌر إذنه ، فإن شاء أذن ،  لال ابن كثٌر:"
 .(ٗ)وإن شاء لم ٌؤذن "

ؤذن، بل لال [، أي:" فإن لم 1ٌٕلوله تعالى:}َوإِْن لٌَِل لَكُُم اْرِجعُوا فَاْرِجعُوا{ ]النور :  
وا"  .(٘)لكم: ارجعوا فارجعوا، وال تُلحُّ

لال الطبري:" ٌمول: وإن لال لكم أهل البٌوت التً تستؤذنون فٌها: ارجعوا فبل تدخلوها، 
 .(ٙ)وارجعوا عنها وال تدخلوها"

 .(2)أي : إذا َردُّوكم من الباب لبل اإلذن أو بعده } فَاْرِجعُوا{" لال ابن كثٌر:"
 .(1)[، أي:" فإن الرجوع عندبذ أطهر لكم"1ٕتعالى:}هَُو أَْزَكى لَكُْم{ ]النور : لوله  
لال الطبري:" ٌمول: رجوعكم عنها إذا لٌل لكم ارجعوا، ولم ٌإذن لكم بالدخول فٌها،  

 .(5)أطهر لكم عند هللا"
 .(ٓٔ)أي : رجوعكم أزكى لكم وأطهر " لال ابن كثٌر:"

رٌن: لمد طلبت عمري كله هذه اآلٌة، فما أدركتها، أن لال لتادة:"لال رجل من المهاج
أستؤذن على بعض إخوانً، فٌمول لً ارجع، فؤرجع وأنا مؽتبط، لموله :}وإن لٌل لكم ارجعوا 

 .(ٔٔ)فارجعوا هو أزكى لكم{"
لال الطبري:" وهذا لول بعٌد من مفهوم كبلم العرب; ألن العرب ال تكاد تمول: لٌس  

هً تعنً لٌس بها أحد من بنً آدم، وأما األمتعة وسابر األشٌاء ؼٌر بنً بمكان كذا أحد، إال و
 .(ٕٔ)آدم، ومن كان سبٌله سبٌلهم، فبل تمول ذلن فٌها"

                                                             

 .5ٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 . ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:(ٕ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 . ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:(ٗ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 . ٔٗ/ٙابن كثٌر:تفسٌر (2)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٓ٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 . ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:(ٓٔ)
 .ٓ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٓ٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِلٌٌم{ ]النور :   [، أي:" وهللا بما تعملون علٌم، فٌجازي 1ٕلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٔ)كل عامل بعمله"

ثناإه: وهللا بما تعملون من رجوعكم بعد استبذانكم فً بٌوت  لال الطبري:" ٌمول جل 
ؼٌركم إذا لٌل لكم ارجعوا، وترن رجوعكم عنها وطاعتكم هللا فٌما أمركم ونهاكم فً ذلن 

ذو علم محٌط بذلن كله، محص جمٌعه علٌكم، حتى ٌجازٌكم على جمٌع  -وؼٌره من أمره ونهٌه
 .(ٕ)ذلن"

 
 المرآن

ٌْكُْم  ٌَْس َعلَ ُ ٌَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما }لَ ٌَْر َمْسكُونٍَة فٌَِها َمتَاعٌ لَكُْم َوَّللاَّ ُجنَاٌح أَْن تَْدُخلُوا بٌُُوتًا َؼ
 [5ٕ({ ]النور : 5ٕتَْكتُُموَن )
 التفسٌر:

لكن ال حرج علٌكم أن تدخلوا بؽٌر استبذان بٌوتًا لٌست مخصصة لسكنى أناس بذاتهم، بل لٌتمتع 
ٌها كالبٌوت الُمعَدَّة صدلة البن السبٌل فً طرق المسافرٌن وؼٌرها من بها َمن ٌحتاج إل

المرافك، ففٌها منافع وحاجة لمن ٌدخلها، وفً االستبذان مشمة. وهللا ٌعلم أحوالكم الظاهرة 
 والخفٌة.

 سبب النزول:
عن مماتل بن حٌان لال: "فلما نزلت آٌة التسلٌم واإلٌذان فً البٌوت، لال أبو بكر بن 
أبً لحافة رضً هللا عنه ٌا رسول هللا: فكٌؾ بتجار لرٌش الذٌن ٌختلفون بٌن مكة والمدٌنة، 
والشام وبٌت الممدس ولهم بٌوت معلومة على الطرٌك، فكٌؾ ٌستؤذنون وٌسلمون ولٌس فٌها 

ٌَْر مَ  ٌْكُْم ُجَناٌح أَْن تَْدُخلُوا بٌُُوتًا َؼ ٌَْس َعلَ ْسكُونٍَة{ بؽٌر سكان، فرخص هللا فً ذلن، فمال: }َل

 .(ٖ)إذن"
ٌَْر َمْسُكونٍَة{ ]النور :  ٌْكُْم ُجنَاٌح أَْن تَْدُخلُوا بٌُُوتًا َؼ ٌَْس َعلَ [، أي:" لٌس 5ٕلوله تعالى:}َل

 .(ٗ)علٌكم إثٌم وحرج أن تدخلوا بؽٌر استبذان بٌوتاً ال تختص بسكنى أحد"
ا بٌوتا ال ساكن بها بؽٌر لٌس علٌكم أٌها الناس إثم وحرج أن تدخلو لال الطبري:ٌمول:"

 .(٘)استبذان"
ٌَْر َمْسكُونٍَة{ ]النور : وفً  ٌْكُْم ُجَناٌح أَْن تَْدُخلُوا بٌُُوتًا َؼ ٌَْس َعلَ [، خمسة 5ٕلوله تعالى:}لَ

 وجوه من التفسٌر:
الخانات والبٌوت المبنٌة بالطرق التً لٌس بها سكان معروفون، وإنما بنٌت لمارة أحدها : أنها 

، (2)، وسعٌد بن جبٌر(ٙ)، لاله دمحم بن الحنفٌةوالسابلة، لٌؤووا إلٌها، وٌإوا إلٌها أمتعتهمالطرٌك 
 .(ٓٔ)، والضحان(5)، ولتادة(1)ومجاهد
 .(ٔٔ)هً الخانات التً تكون فً الطرق" لال دمحم بن حنٌفة:" 
 .(ٕٔ)هً البٌوت التً تكون بالطرق والخربة" لال الضحان:" 

                                                             

 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓ٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٓ٘/1(:2ًٖٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٙٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٔ٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٙ٘/1(:صٖ٘ٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٔ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٔ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٔ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٔ)هً الخانات تكون ألهل األسفار" لال لتادة:" 
 .(ٕ)هً الخانات والمنازل ما بٌن مكة والكوفة ونحوها" لال سفٌان:" 
ٌعنً الخانات، وهً الفنادق، ٌنزلها الرجل فً سفره فٌجعل فٌها متاعه،  لال ٌحٌى:" 

 .(ٖ)فلٌس علٌه أن ٌستؤذن فً ذلن البٌت ألنه لٌس له أهل ٌسكنونه"
ٌعنى: لٌس بها مساكن، وهً الخانات التً على طرق الناس،  :"لال سعٌد بن جبٌر 

للمسافر لٌس فٌها ساكن، لال: ال جناح علٌكم أن تدخلوها بؽٌر استبذان وال تسلٌم فٌها ٌعنى: فً 
 .(ٗ)البٌوت التً فً طرق الناس"

 .(٘)هً البٌوت التً ٌنزلها السفر، ال ٌسكنها أحد" لال مجاهد:"
كانوا ٌضعون فً بٌوت فً طرق المدٌنة متاعا وألتابا، فرخص لهم أن  لال مجاهد:" 
 .(ٙ)ٌدخلوها"

 .(1)، الشعبً(2)الثانً : أنها حوانٌت التجار فً األسواق، لاله ابن زٌد
بٌوت التجار، لٌس علٌكم جناح أن تدخلوها بؽٌر إذن، الحوانٌت التً  لال ابن زٌد:" 

 .(5)بالمٌسارٌات واألسواق"
 .(ٓٔ)هً بٌوتكم التً فً السوق" ابن حنٌفة، لال:" وروي عن 

 .(ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)الثالث : أنها الخرابات العاطبلت ، لاله لتادة
 .(ٗٔ)وٌشبه أن ٌكون لول مالن، (ٖٔ)-أٌضا–لاله دمحم بن الحنفٌة الرابع : أنها بٌوت مكة ، 

ألجل الساكن، لاله ابن  أنها جمٌع البٌوت التً ال ساكن لها، ألن االستبذان إنما جعلالخامس: 
 .(٘ٔ)جرٌج

[، أي:" فٌها منفعة لكم أو حاجة من 5ٕلوله تعالى:}فٌَِها َمتَاعٌ لَكُْم{ ]النور : 
 .(ٙٔ)الحاجات"

 [، أربعة وجوه:5ٕلوله تعالى:}فٌَِها َمتَاعٌ لَكُْم{ ]النور : وفً 
 .(2ٔ)، لاله ابن زٌداألمتعة التً تباع وتشترىأحدها : أنها 

 .(1ٔ)نها الخبلء والبول، سمً متاعاً ألنه إمتاع لهم، لاله عطاءالثانً : أ
 .(ٔ)، والسدي(ٕٓ)، والضحان(5ٔ)االنتفاع بالبٌوت التماء الحر والبرد. لاله سعٌد بن جبٌرالثالث : 
 .(ٔ)والسدي

                                                             

 .ٔ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٗ(:صٖٕ: 5ٔ: 2ٕ٘تفسٌر سفٌان الثوري) (ٕ)
 .5ٖٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .5ٕٙ٘/1(:صٖ٘ٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٔ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٔ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .11/ٗانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٕٙ٘/1(:صٖٖٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٓ٘/1(:ص1ٖٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 . ذدره دون إسناد.2ٕٓ٘/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .11/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .15ٕ/ٖانظر: زاد المسٌر: (٘ٔ)
 .ٖٙٓ/ٕالتفاسٌر: صفوة (ٙٔ)
 .ٕ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .ٕ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 . هكذا الترلٌم بالمطبوع!2ٕٓ٘/1(:ص1ٖٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5ٔ)
 .5ٕٙ٘/1(:صٖٗٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٓ)
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لال الضحان:" البٌوت التً ٌنزلها ابن السبٌل مؤوى من الحر والبرد وكن من المطر  
 . (ٕ)وحرز ألنفسكم"

 .(ٖ). وهذا مروي عن لتادة أي: منفعة لكم وبلؽةالرابع : 
  .(ٗ)ببلغ لكم إلى حاجتكم" ولال السدي:" 

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا عم بموله: }لٌس علٌكم  لال الطبري:"
جناح أن تدخلوا بٌوتا ؼٌر مسكونة فٌها متاع لكم{ كل بٌت ال ساكن به لنا فٌه متاع ندخله بؽٌر 

ن; ألن اإلذن إنما ٌكون لٌإنس المؤذون علٌه لبل الدخول، أو لٌؤذن للداخل إن كان له مالكا، إذ
أو كان فٌه ساكنا. فؤما إن كان ال مالن له فٌحتاج إلى إذنه لدخوله وال ساكن فٌه فٌحتاج الداخل 

ن فٌه. فإذا إلى إٌناسه والتسلٌم علٌه، لببل ٌهجم على ما ال ٌحب رإٌته منه، فبل معنى لبلستبذا
كان ذلن، فبل وجه لتخصٌص بعض ذلن دون بعض، فكل بٌت ال مالن له، وال ساكن، من بٌت 
مبنً ببعض الطرق للمارة والسابلة; لٌؤووا إلٌه، أو بٌت خراب، لد باد أهله وال ساكن فٌه، 

ستمتاع حٌث كان ذلن، فإن لمن أراد دخوله أن ٌدخل بؽٌر استبذان، لمتاع له ٌإوٌه إلٌه، أو لبل
به لمضاء حمه من بول أو ؼابط أو ؼٌر ذلن وأما بٌوت التجار، فإنه لٌس ألحد دخولها إال بإذن 
أربابها وسكانها فإن ظن ظان أن التاجر إذا فتح دكانه ولعد للناس، فمد أذن لمن أراد الدخول 

ه بؽٌر علٌه فً دخوله، فإن األمر فً ذلن بخبلؾ ما ظن، وذلن أنه لٌس ألحد دخول ملن ؼٌر
ضرورة ألجؤته إلٌه، أو بؽٌر سبب أباح له دخوله إال بإذن ربه، ال سٌما إذا كان فٌه متاع، فإن 
كان التاجر لد عرؾ منه أن فتحه حانوته إذن منه لمن أراد دخوله فً الدخول، فذلن بعد راجع 

معنى لوله:  إلى ما للنا من أنه لم ٌدخله من دخله إال بإذنه. وإذا كان ذلن كذلن، لم ٌكن من
}لٌس علٌكم جناح أن تدخلوا بٌوتا ؼٌر مسكونة فٌها متاع لكم{ فً شًء، وذلن أن التً وضع 
هللا عنا الجناح فً دخولها بؽٌر إذن من البٌوت، هً ما لم ٌكن مسكونا، إذ حانوت التاجر ال 

آلٌة سبٌل إلى دخوله إال بإذنه، وهو مع ذلن مسكون، فتبٌن أنه مما عنى هللا من هذه ا
 .(٘)بمعزل"

هذه اآلٌة الكرٌمة أخصُّ من التً  لبلها ، وذلن أنها تمتضً جواز  لال ابن كثٌر:"
الدخول إلى البٌوت التً لٌس فٌها أحد ، إذا كان له  فٌها متاع ، بؽٌر إذن ، كالبٌت المعد 

 .(ٙ)للضٌؾ ، إذا أذن له فٌه أول مرة ، كفى"
ُ ٌَْعلَُم َما  [، أي:"وهللا ٌعلم ما تظهرون 5ٕتُْبُدوَن َوَما تَْكتُُموَن{ ]النور :  لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(2)وما تُسرون فً نفوسكم فٌجازٌكم علٌه"
وهللا ٌعلم ما تظهرون أٌها الناس بؤلسنتكم من االستبذان إذا استؤذنتم  لال الطبري:ٌمول:" 

ما الذي تمصدون به على أهل البٌوت المسكونة، وما تضمرونه فً صدوركم عند فعلكم ذلن 
 .(1)إطاعة هللا، واالنتهاء إلى أمره، أم ؼٌر ذلن"

وهذا وعٌد لمن ٌدخل مدخبل من هذه المداخل لفساد أو اطبلع على لال ابو السعود:" 
 .(5)"عورات

 وفً حكم هذه اآلٌة، لوالن:

                                                                                                                                                                               

 . دون نسبة.15ٕ/ٖ، وحكاه فً زاد المسٌر:5ٖٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔ)
 .5ٕٙ٘/1(:صٖٗٙٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٓ٘/1(:ص5ٖٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٓ٘/1(:ص2ٖٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٕفوة التفاسٌر:ص (2)
 .ٗ٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖ٘ٓ/ٕتفسٌر أبً السعود: (5)
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ؤذنون البٌوت، ثم نسخت منها البٌوت التً لٌس لها أهل ٌست أحدهما: أن حكمها عام فً جمٌع
ٌَْر َمْسكُونٍَة ]النور:  ً َؼ ٌْكُْم ُجناٌح أَْن تَْدُخلُوا بٌُُوتا ٌَْس َعلَ [، هذا مروي عن ابن 5ٕبموله تعالى: َل

 .(ٗ)، والضحان(ٖ)، وعكرمة(ٕ)، والحسن(ٔ)عباس
 .(٘)ولٌس هذا نسخ، إنما هو تخصٌص" لال ابن الجوزي:" 

األولى إذا كان للدار أهل، والثانٌة وردت فً  الثانً: أن اآلٌتٌن محكمتان، فاالستبذان شرط فً
بٌوت ال ساكن لها، واإلذن ال ٌتصور من ؼٌر آذن، فاذا بطل االستبذان، لم تكن البٌوت الخالٌة 

 . (ٙ)داخلة فً األولى
 .(2)لال ابن الجوزي:"وهذا أصح"

 .(1)لال النحاس ومكً: "إن اآلٌتٌن محكمتان عند أكثر أهل التؤوٌل"
 [:5ٕ-2ٕاآلٌات:]فوابد 

 مشروعٌة االستبذان ووجوبه على كل من أراد أن ٌدخل بٌتاً مسكوناً ؼٌر بٌته. ٔ
 الرخصة فً عدم االستبذان من دخول البٌوت والمحبلت ؼٌر المسكونة للعبد فٌها ؼرض. -ٕ
من آداب االستبذان أن ٌمؾ بجانب الباب فبل ٌعترضه، وأن ٌرفع صوته بمدر الحاجة وأن  -ٖ

 الباب لرعاً خفٌفاً وأن ٌمول السبلم علٌكم أأدخل ثبلث مرات. ٌمرع
 فً كل طاعة خٌر وبركة وإن كانت كلمة طٌبة.-ٗ

 المرآن
َ َخبٌٌِر بَِما ٌَْحفَُظوا فُُروَجُهْم َذِلَن أَْزَكى لَُهْم إِنَّ َّللاَّ ٌَْصنَعُوَن  }لُْل ِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَؽُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َو

 [ٖٓنور : ({ ]الٖٓ)
 التفسٌر:

ا ال ٌحلُّ لهم من النساء والعورات،  -أٌها النبً  -لل  للمإمنٌن ٌَؽُضُّوا ِمن أبصارهم عمَّ

م هللا من الزنى واللواط، وكشؾ العورات، ونحو ذلن، ذلن أطهر  ا َحرَّ وٌحفظوا فروجهم عمَّ
 لهم. إن هللا خبٌر بما ٌصنعون فٌما ٌؤمرهم به وٌنهاهم عنه. 

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم{ ]النور : لوله ت   -أٌها النبً  -[، أي:" لل ٖٓعالى:}لُْل ِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَؽُضُّ
ا ال ٌحلُّ لهم من النساء والعورات" وا ِمن أبصارهم عمَّ  .(5)للمإمنٌن ٌَؽُضُّ

ٌمول: ٌكفوا من نظرهم إلى ما ٌشتهون النظر إلٌه، مما لد نهاهم هللا عن النظر  لال الطبري:"
 .(ٓٔ)إلٌه"

فرض هللا على العٌنٌن أن ال ٌنظر بهما إلى ما حرم هللا، وأن ٌؽضٌهما  لال الشافعً:" 
 .(ٔٔ)عما نهاه"
 .(ٕٔ)لال أبو اللٌث:" ٌعنً: ٌكفوا أبصارهم" 
 .(ٖٔ)من أبصارهم"ٌمول: ٌحفظوا  لال مماتل بن حٌان:" 

                                                             

، عن ابن ٖٙٔوذكره مكً بن أبً طالب فً اإلٌضاح:. سنده ضعٌؾ. و2ٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 عباس بدون إسناد.

 ..5ٔ٘/ٕ، وابن الجوزي فً نواسخ المرآن:5٘ٔذكره النحاس، فً الناسخ والمنسوخ: (ٕ)
 ..5ٔ٘/ٕ، وابن الجوزي فً نواسخ المرآن:5٘ٔذكره النحاس، فً الناسخ والمنسوخ: (ٖ)
 .5ٔ٘/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً نواسخ المرىن: (ٗ)
 .5ٔ٘/ٕنواسخ المرىن: (٘)
 .15ٕ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .15ٕ/ٖزاد المسٌر:(2)
 .ٖٙٔ; واإلٌضاح ص: 5٘ٔانظر: الناسخ والمنسوخ ص:  (1)
 .ٌٖٖ٘ر المٌسر:التفس (5)
 .ٗ٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٙٔٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔٔ)
 .1ٓ٘/ٕبحر العلوم: (ٕٔ)
 .2ٕٔ٘/1(:ص22ٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)



ٕٖٗ 
 

 .(ٔ)من شهواتهم مما ٌكره هللا" لال ابن عباس:" 
 .(ٕ)ٌعنً: ٌؽضوا أبصارهم عن جمٌع المعاصً" لال السدي:" 
لال ابن زٌد:" ٌؽض من بصره: أن ٌنظر إلى ما ال ٌحل له، إذا رأى ما ال ٌحل له  

هللا: }لل للمإمنٌن  ؼض من بصره ال ٌنظر إلٌه، وال ٌستطٌع أحد أن ٌؽض بصره كله، إنما لال
 .(ٖ)ٌؽضوا من أبصارهم{"

صلة فً الكبلم،  -هنا-« من»لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنى: ٌحفظوا من أبصارهم، فـ 
 .(ٗ)ٌعنى: لل للمإمنٌن ٌحفظوا أبصارهم عما ال ٌحل لهم النظر إلٌه"

عن الربٌع فً لوله: "}لل للمإمنٌن ٌؽضوا من أبصارهم{، لال: ال ٌنظر إلى عورة  
 .(٘)أحد"

عاصم األحول، عن الشعبً لال: "للت له: أرأٌت لول هللا عز وجل:}لل للمإمنٌن  
ٌؽضوا من أبصارهم{، أرأٌت الرجل ٌنظر إلى المرأة ال ٌرى منها محرما، لال: وهللا ما لن أن 

 .(ٙ)تنمبها بعٌنٌن"
م هللا من [، أي:" وٌحفظوا ٖٓلوله تعالى:}َوٌَْحفَظُوا فُُروَجُهْم{ ]النور :   ا َحرَّ فروجهم عمَّ

 .(2)الزنى واللواط، وكشؾ العورات"
 .(1)لال ابن عباس:" ٌؽضوا أبصارهم عما ٌكره هللا" 
 .(5)لال أبو اللٌث:" عما ال ٌحل لهم" 
 .(ٓٔ)أن ٌراها من ال ٌحل له رإٌتها، بلبس ما ٌسترها عن أبصارهم" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)ى فرج أخٌه، وٌحفظ فرجه من أن ٌنظر إلٌه"أن ٌنظر أحدهم إل لال الشافعً:من " 
 [، وجهان من التفسٌر:ٖٓلوله تعالى:}َوٌَْحفَظُوا فُُروَجُهْم{ ]النور : وفً  

أحدهما : أنه ٌعنً بحفظ الفرج عفافه، والعفاؾ ٌكون عن الحرام دون المباح ولذلن لم ٌدخل فٌه 

 .حرؾ التبعٌض كما دخل ؼض البصر
 .(ٕٔ)لوله: "}وٌحفظوا فروجهم{، ٌعنً: عن الفواحش"عن سعٌد بن جبٌر،  
 .(ٖٔ)مماتل بن حٌان لوله: "}وٌحفظوا فروجهم{، ٌمول: من الزنا"وروي عن  
 .(ٗٔ)عن لتادة، لوله: "}وٌحفظوا فروجهم{، عما ال ٌحل لهم" 

الثانً : أن المراد بحفظ الفروج فً هذا الموضع، سترها عن األبصار حتى ال ترى، وكل 
ً المرآن ذكر فٌه الفرج فالمراد به الزنى إال فً هذا الموضع فإن المراد به الستر ، موضع ف

 .(ٙٔ)، والشافعً(٘ٔ)وسمٌت فروجاً ألنها منافذ األجواؾ ومسالن الخارجات . لاله أبو العالٌة

                                                             

 .2ٕٓ٘/1(:ص2ٖٖٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٖٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .٘٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٕٔ٘/1(:ص2ٖٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٔ٘/1(:ص2ٖٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕٔ٘/1(:ص2ٖ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .٘٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٓ٘/ٕبحر العلوم: (5)
 .ٗ٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٙٔٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔٔ)
 . 2ٕٔ٘/1(:ص1ٖٓٗٔأبً حاتم)أخرجه ابن (ٕٔ)
 .2ٕٕ٘/1(:ص1ٕٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 . 2ٕٕ٘/1(:ص1ٖٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٗٔ)
 .ٗ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٙٔٔ/ٖانظر: تفسٌر اإلمام الشافعً: (ٙٔ)
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"كل شًء من حفظ الفرج فً كتاب هللا، فهو من الزنا إال هذه اآلٌة، فإنها  لال الشافعً: 
 .(ٔ)، فذلن ما فرض هللا على العٌنٌن من ؼض البصر، وهو عملهما، وهو من اإلٌمان"من النظر
 .(ٔ)اإلٌمان"
[، أي:" ما ذكر من ؼض البصر وحفظ الفرج ٖٓلوله تعالى:}ذَِلَن أَْزَكى لَُهْم{ ]النور :  

 .(ٕ)أطهر لهم"
ٌمول: فإن ؼضها من النظر عما ال ٌحل النظر إلٌه، وحفظ الفرج عن أن  لال الطبري:" 

 .(ٖ)ٌظهر ألبصار الناظرٌن; أطهر لهم عند هللا وأفضل"
 .(ٗ)ٌعنى: ؼض البصر وحفظ الفرج خٌر لهم" لال سعٌد بن جبٌر:" 
َ َخِبٌٌر بَِما ٌَْصنَعُوَن{ ]النور :   خبٌر بما ٌصنعون [، أي:" إن هللا ٖٓلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(٘)فٌما ٌؤمرهم به وٌنهاهم عنه"
ٌمول: إن هللا ذو خبرة بما تصنعون أٌها الناس فٌما أمركم به من ؼض  لال الطبري:" 

 .(ٙ)أبصاركم عما أمركم بالؽض عنه، وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن إظهارها له"
 

 المرآن
ٌَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها }َولُْل ِلْلُمْإِمنَاِت ٌَْؽُضْضَن ِمْن أَ  ْبَصاِرِهنَّ َو

اِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو َوْلٌَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجٌُوبِِهنَّ َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ إاِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَ 
ْو َما نَّ أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنًِ إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنًِ أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسائِِهنَّ أَ أَْبنَائِهِ 

ْفِل الَِّذٌَن لَْم ٌَْظَهرُ  َجاِل أَِو الّطِ ْربَِة ِمَن الّرِ ٌِْر أُوِلً اإْلِ ٌَْمانُُهنَّ أَِو التَّابِِعٌَن َؼ وا َعلَى َعْوَراِت َملََكْت أَ
ِ َجِمٌعًا أٌَُّ  هَ اْلُمْإِمنُوَن النَِّساِء َواَل ٌَْضِرْبَن بِؤَْرُجِلِهنَّ ِلٌُْعلََم َما ٌُْخِفٌَن ِمْن ِزٌنَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى َّللاَّ

 [ٖٔ({ ]النور : ٖٔلَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن )

 التفسٌر:
ا ال ٌحلُّ  ا  ولل للمإمنات ٌؽضضن من أبصارهن عمَّ لهن من العورات، وٌحفظن فروجهن عمَّ

م هللا، وال ٌُظهرن زٌنتهن للرجال، بل ٌجتهدن فً إخفابها إال الثٌاب الظاهرة التً جرت  َحرَّ
العادة بلُْبسها، إذا لم ٌكن فً ذلن ما ٌدعو إلى الفتنة بها، ولٌلمٌن بؤؼطٌة رإوسهن على فتحات 

ن; لٌكمل سترهن، وال ٌُْظِهْرَن الزٌنة الخفٌة أعلى ثٌابهن من جهة صدورهن مؽطٌات وجوهه
إال ألزواجهن; إذ ٌرون منهن ما ال ٌرى ؼٌرهم. وبعضها، كالوجه، والعنك، والٌدٌن، 
والساعدٌن ٌباح رإٌته آلبابهن أو آباء أزواجهن أو أبنابهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن أو 

ات دون الكافرات، أو ما ملكن ِمَن العبٌد، أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسابهن المسلم
التابعٌن من الرجال الذٌن ال ؼرض وال حاجة لهم فً النساء، مثل البُْله الذٌن ٌتبعون ؼٌرهم 
للطعام والشراب فحسب، أو األطفال الصؽار الذٌن لٌس لهم علم بؤمور عورات النساء، ولم 

ٌْرهن بؤرجلهن لٌُْسِمْعن صوت ما خفً من توجد فٌهم الشهوة بعد، وال ٌضرب النساء عند سَ 
إلى طاعة هللا فٌما أمركم به من هذه  -أٌها المإمنون-زٌنتهن كالخلخال ونحوه، وارجعوا 

الصفات الجمٌلة واألخبلق الحمٌدة، واتركوا ما كان علٌه أهل الجاهلٌة من األخبلق والصفات 
 الرذٌلة; رجاء أن تفوزوا بخٌري الدنٌا واآلخرة.

 النزول:سبب 

                                                             

 .ٖٙٔٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔ)
 .1/51ٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .ٗ٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٕ٘/1(:ص1ٖٖٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗ٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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من فضة،  (ٔ)عن المعتمر، عن أبٌه، لال: "زعم حضرمً أن امرأة اتخذت برتٌن
واتخذت جزعا، فمرت على لوم، فضربت برجلها، فولع الخلخال على الجزع، فصوت، فؤنزل 

 .(ٕ)هللا }وال ٌضربن بؤرجلهن لٌعلم ما ٌخفٌن من زٌنتهن{"
{ ]النور : لوله تعالى:}َولُْل ِلْلُمْإِمَناِت ٌَْؽُضْضَن   ٌَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ [، ِٖٔمْن أَْبَصاِرِهنَّ َو

ا ال ٌحلُّ لهن من العورات، وٌحفظن فروجهن  أي:" ولل للمإمنات ٌؽضضن من أبصارهن عمَّ
م هللا" ا َحرَّ عمَّ

(ٖ). 
لال أبو اللٌث:" ٌعنً: ٌحفظن أبصارهن عن الحرام، وٌحفظن فروجهن عن  

 .(ٗ)الفواحش"
}ولل{ ٌا دمحم }للمإمنات{ من أمتن }ٌؽضضن من أبصارهن{ عما ول: "لال الطبري:ٌم 

ٌكره هللا النظر إلٌه مما نهاكم عن النظر إلٌه، وٌحفظن فروجهن عن أن ٌراها من ال ٌحل له 
 .(٘)"رإٌتها، بلبس ما ٌسترها عن أبصارهم

[، أي:" وال ٌكشفن زٌنتهن ٖٔنور : لوله تعالى:}َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌَنتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{ ]ال
 .(ٙ)لؤلجانب إال ما ظهر منها بدون لصٍد وال نٌة سٌبة"

وال ٌظهرن للناس الذٌن لٌسوا لهن بمحرم زٌنتهن، وهما زٌنتان:  لال الطبري:ٌمول: " 
 .(2)"إحداهما: ما خفً وذلن كالخلخال والسوارٌن والمرطٌن والمبلبد، واألخرى: ما ظهر منها

 فً اآلٌة على ألوال:« الزٌنة الظاهرة»فً تفسٌر واختلؾ 
، (1)الثٌاب الظاهرة، لاله ابن مسعود الظاهر من الزٌنة التً أبٌح لها أن تبدٌه:أحدها : أن 

 .(5)وإبراهٌم
الزٌنة زٌنتان: فالظاهرة منها الثٌاب، وما خفً: الخلخاالن والمرطان  لال ابن مسعود:" 

 .(ٓٔ)والسواران"

، وأبو (ٖٔ)وسعٌد بن جبٌر، (ٕٔ)أنس بن مالن،(ٔٔ)لاله ابن عباس الكحل، والخاتم. الثانً : أنها
 .(٘ٔ)، وعكرمة(ٗٔ)صالح

 .(ٙٔ)الكحل، والخضاب، والثٌاب. لاله عامرالثالث : 
 .(2ٔ). وهذا مروي عن ابن عباس أٌضاالرابع : الكحل، والخدان

                                                             

مثنى برة، بتخفٌؾ الراء، وهً كل حلمة من سوار ولرط وخلخال وما أشبهها. لال: * ولعمعن الخبلخل (ٔ)
 .والبرٌنا *

 .ٗٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٓ٘/ٕبحر العلوم: (ٗ)
 .٘٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .٘٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .٘٘ٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٙ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
. ولال البٌهمً فً "السنن 25ٔ/ ٙ"الدر المنثور" للسٌوطً روى ابن المنذر فً "تفسٌره" كما فً (ٕٔ)

 .بعد ذكره لمول ابن عباس أنه الكحل والخاتم: وروى ذلن أًٌضا عن أنس ابن مالن 1ٙ/ 2الكبرى" 
 .ٙ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
بً صالح أ 1ٖ/ ٗروى ابن أبً شٌبة فً "مصنفه" ، وٕ٘ٓ/ٙٔحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (ٗٔ)

{ لاال: ما فوق الدرع إال ما ظهر منها  .}َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ
عن عكرمة  1ٖ/ ٗروى ابن أبً شٌبة فً "مصنفه" ، وٕ٘ٓ/ٙٔحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط:(٘ٔ)

{ لاال: ما فوق الدرع إال ما ظهر منها.  :}َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ
 .1٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
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 .(ٔ). لاله مجاهدالخامس : الخضاب والكحل
 .(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)والخضاب والخاتم. لاله مجاهد أٌضاالكحل السادس : 

 .(ٗ). وهذا مروي عن ابن عباسالسابع : الخاتم والمسكة
 .(ٙ)المسور بن مخرمة، و(٘). لاله لتادةالثامن : الكحل، والسوران، والخاتم

ال ٌحل المرأة »، والخاتم والكحل، وبلؽنً أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: (2)"المسكتان لال لتادة: 
 .(1)ولبض نصؾ الذراع"«. تإمن باهلل والٌوم اآلخر، أن تخرج ٌدها إال إلى هاهنا

الملب »أم شبٌب لالت: "سؤلت عابشة رضً هللا عنها عن الزٌنة الظاهرة، فمالت:وعن 
 .(5)«"والفتخة، وضمت طرؾ كمها

لً ابنة أخً ألمً لال ابن جرٌج، ولالت عابشة: "الملب والفتخة، لالت عابشة: دخلت ع
عبد هللا بن الطفٌل مزٌنة، فدخل النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤعرض، فمالت عابشة: ٌا رسول هللا إنها ابنة أخً 

، ولبض «إذا عركت المرأة  لم ٌحل لها أن تظهر إال وجهها، وإال ما دون هذا»وجارٌة، فمال: 
 .(ٓٔ)خرى. وأشار به أبو علً"على ذراع نفسه، فترن بٌن لبضته وبٌن الكؾ مثل لبضة أ

 .(ٗٔ)، واألوزاعً(ٖٔ)، وعطاء(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)التاسع : الوجه والكفان، وابن جبٌر
 .(٘ٔ)العاشر : الوجه والثٌاب. لاله الحسن

الحادي عشر : أن الزٌنة الظاهرة: الوجه، وكحل العٌن، وخضاب الكؾ، والخاتم، فهذه تظهر 
 .(ٙٔ)وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا. فً بٌتها لمن دخل من الناس علٌها

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب: لول من لال: عنى بذلن: الوجه  لال الطبري:" 
والكفان، ٌدخل فً ذلن إذا كان كذلن: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب، وإنما للنا ذلن 
أولى األلوال فً ذلن بالتؤوٌل; إلجماع الجمٌع على أن على كل مصل أن ٌستر عورته فً 

فٌها فً صبلتها، وأن علٌها أن تستر ما عدا ذلن من صبلته، وأن للمرأة أن تكشؾ وجهها وك

بدنها، إال ما روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه أباح لها أن تبدٌه من ذراعها إلى لدر النصؾ. فإذا كان ذلن 
من جمٌعهم إجماعا، كان معلوما بذلن أن لها أن تبدي من بدنها ما لم ٌكن عورة، كما ذلن 

                                                             

 .1ٕٗ/ ٗرواه ابن أبً شٌبة فً "المصنؾ" (ٔ)
 .1٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .)مسن( 12ٗ - 1ٙٗ/ ٓٔواحدهما مسكة، وهً سوار من عاج أو نحوه. انظر: "لسان العرب" المسكتان: (2)

 .)مسن(
 .2٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
وزاد  1ٓٔ/ ٙوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" ، 1ٖٔ/2(:ص5ٖ٘ٗٔأخرجه البٌهمً فً الكبرى) (5)

 .مختصًرا 1ٖٕ/ ٗنسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر. ورواه ابن أبً شٌبة فً "مصنفه" 
 .5ٔٔ/ ٔ: سوار المرأة. "الماموس المحٌط" -بالضم-المُْلب: 

خاتم كبٌر ٌكون فً الٌد والرجل، ولٌل: حلمة من فضة تلبس فً اإلصبع  -والفَتْخة: بفتح وسكون وٌحّرن:
 .)فتخ( 2ٖٓ/ 2كالخاتم. "تاج العروس" للزبٌدي 

 .1٘ٔ-2٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/5ٔبري:انظر: تفسٌر الط (ٔٔ)
 .1٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2٘ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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ن عورة فؽٌر حرام إظهاره; وإذا كان لها إظهار ذلن، كان معلوما أنه مما للرجال; ألن ما لم ٌك
 .(ٔ)استثناه هللا تعالى ذكره، بموله: }إال ما ظهر منها{ ألن كل ذلن ظاهر منها"

لال الماوردي:" الزٌنة زٌنتان : ظاهرة وباطنة ، فالظاهرة ال ٌجب سترها وال ٌحرم  
فٌجب سترها عن « الباطنة»ْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{، وأما النظر إلٌها لموله تعالى :}َوالَ ٌُ 

األجانب وٌحرم علٌها تعمد النظر إلٌها فؤما ذوو المحارم فالزوج منهم ٌجوز له النظر وااللتذاذ 
 .(ٕ)، وؼٌره من اآلباء واألبناء واإلخوة ٌجوز لهم النظر وٌحرم علٌهم االلتذاذ "

{ ]النور : لوله تعالى: [، أي:" ولٌؽطٌن بخمرهن ٖٔ}َوْلٌَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجٌُوبِِهنَّ
 .(ٖ)على فتحات صدورهن"

لال الطبري:" ولٌلمٌن خمرهن، وهً جمع خمار، على جٌوبهن، لٌسترن بذلن 
 .(ٗ)شعورهن وأعنالهن ولرطهن"
 .(٘)ٌعنى: النحر والصدر وال ٌرى منه شًء" لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(ٙ)وروي عن مماتل بن حٌان أنه لال: "على صدورهن"
 .(2)ولٌضربن{، ٌعنى: ولٌشددن"عن سعٌد بن جبٌر، لوله :"}

لما نزلت هذه اآلٌة: }ولٌضربن بخمرهن على جٌوبهن{، لال شممن البرد  لالت عابشة:"
 .(1)مما ٌلً الحواشً، فاختمرن به"

ول، لما أنزل هللا: }ولٌضربن بخمرهن ٌرحم هللا النساء المهاجرات األ وفً رواٌة:"
 .(5)على جٌوبهن{، شممن أكثؾ مروطهن، فاختمرن به"

فلما نزلت: }ولٌضربن بخمرهن{، انملب رجال من األنصار إلى نسابهم ٌتلونها  وفً رواٌة:"
علٌهن، فمامت كل مرأة منهن إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت بها فؤصبحن من 

 .(ٓٔ)هن الؽربان"الصبح وكؤن على رإس

عن صفٌة بنت شٌبة لالت: "بٌنما نحن عند عابشة لالت: وذكرت نساء لرٌش وفضلهن،  
فمالت عابشة: إن لنساء لرٌش لفضبل، وإنً وهللا ما رأٌت أفضل من نساء األنصار أشد تصدٌما 

{، انملب بكتاب هللا، وال إٌمانا بالتنزٌل لمد أنزلت سورة النور: }ولٌضربن بخمرهن على جٌوبهن
رجالهن إلٌهن ٌتلون علٌهن ما أنزل إلٌهن فٌها، وٌتلوا الرجل على امرأته وابنته وأخته، وعلى 
كل ذي لرابته، ما منهن امرأة إال لامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصدٌما وإٌمانا بما 

تجرات كؤن على رإسهن أنزل هللا من كتابه، فؤصبحن ٌصلٌن وراء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصبح مع
 .(ٔٔ)الؽربان"

{ ]النور :  [، أي:" وال ٌظهرن زٌنتهن ٖٔلوله تعالى:}َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ
 .(ٕٔ)الخفٌة التً حرم هللا كشفها إال ألزواجهن"

ة لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: }وال ٌبدٌن زٌنتهن{ التً هً ؼٌر ظاهرة، بل الخفٌ
منها، وذلن الخلخال والمرط والدملج، وما أمرت بتؽطٌته بخمارها من فوق الجٌب، وما وراء ما 

                                                             

 5٘ٔ-1٘ٔ/5ٔ.تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٓ/ٗالنكت والعٌون: (ٕ)
 .]مرلم آلٌا[ٓٔ/ٖ٘سلسلة التفسٌر لمصطفى عدوي: (ٖ)
 .5٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ٘/1(:ص2ٓٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 . حكاه دون إسناد.2ٕٙ٘/1تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 .2ٕ٘٘/1(:صٗٓٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٕ٘٘/1(:ص٘ٓٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 (.ٓٓٔٗوأبو داود كتاب اللباس رلم )، 2ٕ٘٘/1(:صٙٓٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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أبٌح لها كشفه، وإبرازه فً الصبلة ولؤلجنبٌٌن من الناس، والذراعٌن إلى فوق ذلن، إال 
 .(ٔ)لبعولتهن"

  .(ٕ)لال ابن عباس:" تبدي خبلخلها ومعضداتها ونحرها وشهرها إال لزوجها"
سعٌد بن جبٌر:}وال ٌبدٌن زٌنتهن{، لال:" وال ٌضعن الجلباب وهو المناع من فوق عن 

 .(ٖ)الخمار"
{ ]النور :  [، أي:" أو آلبابهن أو آباء ٖٔلوله تعالى:}أَْو آبَابِِهنَّ أَْو آبَاِء بُعُوَلتِِهنَّ

 .(ٗ)أزواجهن"
 .(٘)تبدي لهإالء الرأس" لال لتادة:"

 .(ٙ)تهن إال لبعولتهن أو آبابهن{، لال: هذه ما فوق الذراع"عن إبراهٌم: "}وال ٌبدٌن زٌن
 .(2)الطوق والمرطٌن" لال ابن مسعود:"

 .(1)النحر والمرط" لال الضحان:"
عن أٌوب السختٌانً لال: "للت لسعٌد بن جبٌر، أٌرى الرجل رأس ختنته فتلى علً وال 

 .(5): ال أراها فٌهم"ٌبدٌن زٌنتهن إال لبعولتهن أو آبابهن أو آباء بعولتهن لال
{ لوله تعالى:}أَْو أَْبنَابِِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنًِ إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَِنً أََخوَ  اتِِهنَّ

[، أي:" أو أبنابهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء ٖٔ]النور : 
 .(ٓٔ)أخواتهن"

الزٌنة التً ٌبدٌنها لهإالء: لرطاها، ولبلدتها، وسوارها، فؤما خلخاالها  ابن عباس:" لال
 .(ٔٔ)ومعضداها ونحرها وشعرها، فإنه ال تبدٌه إال لزوجها"

ٌعنى: وال ٌضعن الجلباب وهو المناع من فوق الخمار، فمال: إال  لال سعٌد بن جبٌر:"
لبعولتهن أو آبابهن أو آباء بعولتهن أو أبنابهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنً إخوانهن أو 

 .(ٕٔ)بنً أخواتهن، فهو محرم وكذلن العم والخال"
{ ]النور :   .(ٖٔ)المسلمات دون الكافرات" [، أي:" أو نسابهنٖٔلوله تعالى:}أَْو نَِسابِِهنَّ

{ ]النور :   [، لوالن:ٖٔوفً لوله تعالى:}أَْو نَِسابِِهنَّ
 .(ٗٔ)أحدهما: أنه عام فً جمٌع النساء. حكاه الماوردي

لما لدم أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص بٌت الممدس كان لوابل نسابهم الٌهودٌات لال عطاء:" 
 .(٘ٔ)والنصرانٌات"

َمحموٌل على حال الضرورة ، أو أن ذلن من باب االمتهان ،  -إن صح  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙٔ)ثم إنه لٌس فٌه كشؾ عورة وال بد ، وهللا أعلم"

                                                             

 .5٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٙ٘/1(: 1ٓٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٙ٘/1(: 5ٓٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٕٙ٘/1(:صٔٔٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٕٙ٘/1(:صٕٔٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٓٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .22ٕ٘/1(:صٗٔٗٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .5ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .22ٕ٘/1(:ص2ٔٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
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، (ٔ)الثانً : أنهن المسلمات ال ٌجوز لمسلمة أن تكشؾ جسدها عند كافرة ، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(ٗ)، والكلبً(ٖ)، وابن جرٌج(ٕ)ومجاهد
 .(٘)أة المسلمة أن تكشؾ بٌن ٌدي المشركٌن"لٌس للمر لال مجاهد:" 
عن عبادة بن نسً: "أنه كره أن تمبل النصرانٌة المسلمة، أو ترى عورتها، روي  

 .(ٙ)وٌتؤول: }أو نسابهن{"
عبادة: "كتب عمر بن الخطاب إلى أبً عبٌدة بن الجراح رحمة هللا علٌهما: أما بعد،  لال 

معهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلن، وحل دونه. لال: ثم فمد بلؽنً أن نساء ٌدخلن الحمامات، و
إن أبا عبٌدة لام فً ذلن الممام مبتهبل اللهم أٌما امرأة تدخل الحمام من ؼٌر علة وال سمم، ترٌد 

 .(2)البٌاض لوجهها، فسود وجهها ٌوم تبٌض الوجوه"
{ ]النور :  ٌَْمانُُهنَّ  .(1)أو ما ملكن ِمَن العبٌد"[، أي:" ٖٔلوله تعالى:}أَْو َما َملََكْت أَ

 .(5)لال مماتل:"من العبٌد"
لال ابن جرٌج:" بلؽنً أنهن نساء المسلمٌن، ال ٌحل لمسلمة أن ترى مشركة عرٌتها، 

 .(ٓٔ)إال أن تكون أمة لها، فذلن لوله: }أو ما ملكت أٌمانهن{"
نما ٌستحمه فبل ٌحل للحرة عبدها ، وإن حل للرجل أمته ، ألن البضع إ لال الماوردي:"

 .(ٔٔ)مالكه ، وبضع الحرة ال ٌكون ملكاً لعبدها ، وبضع األمة ملن لسٌدها"
 واختلؾ فً تحرٌم ما بطن من زٌنة الحرة على عبدها، على ثبلثة وجوه :

أحدها :  أنها تحرم وال تحل وتكون عورتها معه كعورتها مع الرجال واألجانب وهو ما عدا 
إال الوجه والكفٌن ، وتؤول لابل هذا الوجه لوله تعالى:} أَْو َما الزٌنة الظاهرة من جمٌع البدن 

{، على اإِلماء دون العبٌد ، وتؤوله كذلن سعٌد بن المسٌب َمانُُهنَّ ٌْ ، وسعٌد بن (ٕٔ)َملََكْت أَ
 .(ٗٔ)، والشعبً(ٖٔ)جبٌر

 .(٘ٔ)ال ٌحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٙٔ)تضع المرأة خمارها عند مملوكها فإن فجؤها فبل شًء"ال لال الشعبً:" 

الثانً : أنه ٌجوز أن ٌنظر إلٌها فضبلء ، كما تكون المرأة فً ثٌاب بٌتها بارزة الذراعٌن 
، (2ٔ)والسالٌن والعنك اعتباراً بالعرؾ والعادة ، ورفعاً لما سبك ، وهو لول عبد هللا بن عباس

 وإن كان عبداً لزوجها وأمها .وأما ؼٌر عبدها فكالحر معها ، 
 .(1ٔ)ال بؤس أن ٌرى العبد شعر سٌدته" وروي عن ابن عباس، لال:" 

                                                             

 .22ٕ٘/1(:ص٘ٔٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .22ٕ٘/1(:صٙٔٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٓٙٔ/5ٔانظر: الطبري: (ٖ)
 .5ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .22ٕ٘/1(:صٙٔٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٓٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٓٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٓٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٗ/ٗالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .22ٕ٘/1(:ص1ٔٗٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .22ٕ٘/1(:ص5ٔٗٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٗٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .11ٕ٘/1(:ص5ٔٗٗٔأخرجه ابن ابً خاتم) (٘ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٙٔ)
 .5ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .أبً شٌبة وابن المنذر ابن، وعزاه إلى 1ٖٔ/ٙأورجه السٌوطً فً الدر المنثور: (1ٔ)
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الثالث : أنها تحل وال تحرم، وتكون عورتها معه كعورتها مع ذوي محرمها ، ما بٌن السرة 
والركبة لتحرٌمه علٌها والستثناء هللا تعالى له مع استثنابه من ذوي محرمها. وهو مروي عن 

 .(ٕ)، وأم سلمة(ٔ)عابشة
 .(ٖ)تضع المرأة الجلباب عند الملون" لال مجاهد:" 

لال األكثرون : بل ٌجوز لها أن تظهر على رلٌمها من الرجال والنساء  لال ابن كثٌر:"
، واستدلوا بالحدٌث الذي رواه أبو داود :  ..عن أنس ، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أتى فاطمة بعبد لد وهبه 

لػ لها. لال : وعلى فاطمة ثوب إذا لَنَّعت به رأسها لم ٌبلػ رجلٌها ، وإذا ؼطت به رجلٌها لم ٌب
 .(٘()ٗ)«إنه لٌس علٌن بؤس، إنما هو أبون وؼبلمن»رأسها ، فلما رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ما تلمى لال : 

َجاِل{ ]النور :  ْربَِة ِمَن الّرِ ٌِْر أُوِلً اإْلِ [، أي:" أو التابعٌن ٖٔلوله تعالى:}أَِو التَّابِِعٌَن َؼ
 .(ٙ)"من الرجال الذٌن ال ؼرض وال حاجة لهم فً النساء

لال الطبري:ٌمول:" والذٌن ٌتبعونكم لطعام ٌؤكلونه عندكم، ممن ال أرب له فً النساء 
 .(2)من الرجال، وال حاجة به إلٌهن، وال ٌرٌدهن"

ٌعنً : كاألجراء واألتباع الذٌن لٌسوا بؤكفاء ، وهم مع ذلن فً عمولهم  لال ابن كثٌر:"
 .(1)َوله وَخَوث، وال همَّ لهم إلى النساء وال ٌشتهونهن"

َجاِل{ ]النور :  ْربَِة ِمَن الّرِ ٌِْر أُوِلً اإْلِ [، على ٖٔواختلؾ فً لوله تعالى:}أَِو التَّابِِعٌَن َؼ
 وجوه:

، (ٓٔ)، وابن زٌد(5) إرب له فً النساء لصؽره ، وهذا لول الشعبًأحدها : أنه الصؽٌر ألنه ال
 .(ٕٔ)-فً إحدى الرواٌات-، وعكرمة(ٔٔ)وعلممة

من تبع الرجل وحشمه، الذي لم ٌبلػ أربه أن ٌطلع على عورة  لال الشعبً:"
 .(ٖٔ)النساء"

هو الذي ٌتبع الموم، حتى كؤنه كان منهم ونشؤ فٌهم، ولٌس ٌتبعهم إلربة  لال ابن زٌد:"
 .(ٗٔ)"نسابهم، ولٌس له فً نسابهم إربة. وإنما ٌتبعهم إلرفالهم إٌاه

هم األتباع ؼٌر األكفاء الذٌن ال ٌخاؾ لو مات أو طلك امرأته أن  ولال السدي:"
 .(٘ٔ)تتزوجه"

 .(ٙٔ)إرب له فً النساء لعجزه ، وهذا لول عكرمةالثانً : أنه العنٌن)المخنث( ألنه ال 

                                                             

 .5ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .11ٕ٘/1(:صٕٓٗٗٔأخرجه ابن ابً خاتم) (ٖ)
 .(ٙٓٔٗسنن أبً داود برلم )(ٗ)

 ًّ ٌْج الَخِص أن عبد هللا بن َمْسعََدة  -مولى معاوٌة  -"ولد ذكر الحافظ ابن عساكر فً تارٌخه فً ترجمة ُحَد
الفزاري كان أسود شدٌد األدمة ، وأنه لد كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهبه البنته فاطمة ، فربته ثم أعتمته ، ثم لد كان بعد ذلن 

ًّ بن أبً طالب ، رضً هللا عنه".  كله مع معاوٌة أٌام صفٌن ، وكان من أشد الناس على عل
 "المخطوط"( 21ٕ/ٗتارٌخ دمشك )

 .1ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .12ٕ٘/1، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٕٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 . حكاه دون إسناد.12ٕ٘/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔٔ)
 . حكاه دون إسناد.12ٕ٘/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
 .ٕٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .21ٕ٘/1(:صٕٗٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
. وأخرجه ابن ابً «هو المخنث الذي ال ٌموم زبه» . لال: ٖٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٙٔ)
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، (ٕ)، مجاهد(ٔ)الثالث : أنه األبله المعتوه، ألنه ال إرب له فً النساء لجهالته ، وهذا لول الحسن
 .(٘)-فً رواٌة-، وعكرمة(ٗ)، والحسن بن صالح(ٖ)والزهري

 .(ٙ)هو األبله، الذي ال ٌعرؾ شٌبا من النساء" لال مجاهد:"
 .(2)الذي ال أرب له بالنساء، مثل فبلن" لال مجاهد:"

 .(1)المعتوه" لال الزهري:"
 .(5)هو األحمك، الذي ال همة له بالنساء وال أرب" لال الزهري:"
 .(ٓٔ)األحمك، الذي لٌست له همة فً النساء" ولال طاوس:"

 .(ٔٔ)الذي ال حاجة له فً النساء" ولال ابن عباس:"
 . (ٕٔ)وهذا لول مؤثور الرابع : أنه المجبوب لفمد إربه ،

 .(ٖٔ)الخامس : أنه الشٌخ الهرم لذهاب إربه ، وهذا لول ٌزٌد بن حبٌب
 .(ٗٔ)السادس : أنه األحمك الذي ال تشتهٌه المرأة وال ٌؽار علٌه الرجل ، وهذا لول ابن عباس

كان الرجل ٌتبع الرجل فً الزمان األول ال ٌؽار علٌه وال ترهب  لال ابن عباس:"
 .(٘ٔ)المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو األحمك الذي ال حاجة له فً النساء"

فهذا الرجل ٌتبع الموم، وهو مؽفل فً عمله، ال ٌكترث للنساء، وال  لال ابن عباس:"
ٌشتهٌهن، فالزٌنة التً تبدٌها لهإالء: لرطاها ولبلدتها وسواراها، وأما خلخاالها ومعضداها 

 .(ٙٔ)ونحرها وشعرها، فإنها ال تبدٌه إال لزوجها"
 .(2ٔ)هذا لول مجاهدالسابع : أنه المستطعم الذي ال ٌهمه إال بطنه والٌرٌد النساء، و

 .(1ٔ)هو التابع ٌتبعن ٌصٌب من طعامن" ولال لتادة:"
 . (5ٔ). لاله ابن عباس أٌضاأنه الذي ال تستحًٌ منه النساءالثامن : 

 .(ٕٓ)التاسع: أنه تابع الموم ٌخدمهم بطعام بطنه ، فهو مصروؾ ال لشهوة ، وهو لول الحسن

 ، لوالن :«اإلربة»وفٌما أخذت منه 
 .(ٕٔ)من لولهم: رجل أرٌب، إذا كان عالبلً. حكاه الماوردي ،«العمل»أحدها : أنها مؤخوذة من 

                                                                                                                                                                               

 .25ٕ٘/1(:ص1ٕٗٗٔحاتم)
 «هو األحمك الذي ال حاجة له بالنساء» . حكاه دون إسناد. لال:12ٕ٘/1ابن ابً حاتم: انظر: تفسٌر (ٔ)
 .ٕٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 «.األبله». حكاه دون إسناد. لال هو 12ٕ٘/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 «هو األحمك الذي ال حاجة له بالنساء» . حكاه دون إسناد. لال:12ٕ٘/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .ٕٙٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٔ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٕٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5٘/ٗوالعٌون: انظر: النكت (ٕٔ)
 .5٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٔٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٔٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٔٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٔٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .ٕٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .5٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕٓ)
 .5٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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، وأبو علً (ٕ)، والزجاج(ٔ)وهو الحاجة ، لاله لطرب ،«األرب»والثانً : أنها مؤخوذة من 
 .(ٖ)الفارسً
 .(ٗ): ؼٌر ذوي الحاجات إلى النساء"-ههنا-الحاجة، ومعناه «: اإلربة» لال الزجاج:" 
 -هً الحاجة، مؤخوذ من: اإلرب، ومن هذا حدٌث عابشة «: اإلربة»لال السمعانً:"  

، ومن لال: ال، فمد (٘)«أن النبً كان ٌمبل وهو صابم، وكان أملككم إلربه» -رضً هللا عنها 
 .(ٙ)أخطؤ"

لال الماوردي:" إن الصؽٌر والكبٌر والمجبوب من هذه التؤوٌبلت المذكورة فً وجوب 
ٌنة الباطنة منهم ، وإباحة ما ظهر منها معهم كؽٌرهم ، فؤما الصؽٌر فإن لم ٌظهر على ستر الز

عورات النساء ولم ٌمٌز من أحوالهن شٌباً فبل عورة للمرأة معه، فإِن كان ممٌزاً ؼٌر بالػ  لزم 
 أن تستر المرأة منه ما بٌن سرتها وركبتها وفً لزوم ستر ما عداه وجهان :

 ألن الملم ؼٌر جار علٌه والتكلٌؾ له ؼٌر الزم .أحدهما : ال ٌلزم 
 .(2)والثانً : ٌلزم كالرجل ألنه لد ٌشتهً وٌشتهى"

ْفِل الَِّذٌَن لَْم ٌَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء{ ]النور :  [، أي:" أو ٖٔلوله تعالى:}أَِو الّطِ
 .(1)توجد فٌهم الشهوة بعد"األطفال الصؽار الذٌن لٌس لهم علم بؤمور عورات النساء، ولم 

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: أو الطفل الذٌن لم ٌكشفوا عن عورات النساء 
 .(5)بجماعهن فٌظهروا علٌهن لصؽرهم"

ٌعنً : لصؽرهم ال ٌفهمون أحوال النساء وعوراتهّن من كبلمهن الرخٌم  لال ابن كثٌر:"
، وتعطفهن فً المشٌة وحركاتهن ، فإذا كان الطفل صؽًٌرا ال ٌفهم ذلن ، فبل بؤس بدخوله على 
النساء.فؤما إن كان مراهما أو لرٌبا منه ، بحٌث ٌعرؾ ذلن وٌدرٌه ، وٌفرق بٌن الشوهاء 

الدخول على النساء. ولد ثبت فً الصحٌحٌن ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه والحسناء ، فبل ٌمكن من 

                                                             

 .5٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 . ٕٗ/ٗانظر: معانً المرآن:(ٕ)
 .1ٖٔ/٘انظر: الحجة للمراء السبعة: (ٖ)
 . ٕٗ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 «.كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمبل وهو صابم، وٌباشر وهو صابم، ولكنه كان أملككم إلربه:» الحدٌث (٘)

( ٙٓٔٔ( ، ومسلم )5٘ٗٔ، وابن راهوٌة )ٖٙو 5٘/ٖابن أبً شٌبة ، 1ٗٔ/ٓٗ(:صٕٗ٘ٔٗأخرجه احمد)
( ، وابن عبد البر فً ٖٔٓٔ( ، والنسابً فً "الكبرى" )2ٕ5( ، والترمذي )1ٕٖٕ( ، وأبو داود )٘ٙ)

ا اإلسناد. ( ، من طرٌك أبً معاوٌة، بهذ2ٗ5ٔ( و )2ٗ1ٔ، والبؽوي فً "شرح السنة" )ٕٙٙ/ٕٗ"التمهٌد" 
 لال الترمذي: هذا حدٌث حسن صحٌح. ولال البؽوي: هذا حدٌث متفك على صحته.

 ولد اختلفوا فٌه على األعمش:
( ، عن 55ٖٓ( ، وشعبة كما عند النسابً فً "الكبرى" )5ٖٕٕ٘فرواه ابن نمٌر، كما سٌرد فً الرواٌة )

 األعمش، عن إبراهٌم، عن األسود، عن عابشة.
( ، وٌحًٌ بن سعٌد األموي كما عند الدارلطنً فً ٖٓٓٔعند النسابً فً "الكبرى" )ورواه شرٌن كما 

 عن األعمش، عن إبراهٌم، عن علممة، عن عابشة. 1ٔٔ/ٕ"السنن" 
( ، عن األعمش، 1ٖٔٓ( ، والنسابً فً "الكبرى" )٘ٙ( )ٙٓٔٔورواه ٌحٌى بن أبً زابدة، كما عند مسلم )

 سروق، عن عابشة.عن أبً الضحى مسلم بن صبٌح، عن م
( ، عن األعمش ومنصور، عن أبً الضحى، عن شتٌر بن شكل، عن 1ٕٖٓورواه سفٌان، كما عند النسابً )

 .1ٕٙ/ٙحفصة. وسٌرد 
 ( من طرٌك المؽٌرة، عن إبراهٌم، به، مختصرا.1ٖٙٓوأخرجه النسابً فً "الكبرى" )

 
 .ٖٙ: ٔانظر: النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث البن األثٌر 

 .ٖٕ٘/ٖر السمعانً:تفسٌ (ٙ)
 .5٘/ٗالنكت والعٌون: (2)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
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لال : "الَحْمو  (ٔ)لالوا : ٌا رسول هللا ، أفرأٌت الَحْمو ؟«. إٌاكم والدخول على النساء»لال : 
 .(ٖ)"(ٕ)«الموت

عن مجاهد، لوله: "}على عورات النساء{، لال: لم ٌدروا ما ثم، من الصؽر لبل 
 .(ٗ)لحلم"ا

 .(٘)الؽبلم الذي لم ٌحتلم" لال بسر بن سعٌد:"
 .(ٙ)ٌعنى: الؽلمان الصؽار" لال سعٌد بن جبٌر:"

ْفِل الَِّذٌَن لَْم ٌَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء{ ]النور :  [، ٖٔوفً تفسٌر لوله تعالى:}أَِو الّطِ
 :(2)ثبلثة وجوه

 .لم ٌبلؽوا حد الشهوةاألول : معناه: 
 .لم ٌعرفوا العورة من ؼٌر العورة فلم ٌمٌزواالثانً : 
 .(1)أي: لم ٌعرفوها ولم ٌفهموها" لال ابن لتٌبة:" 

 الثالث : لم ٌطٌموا جماع النساء.
لم ٌبلؽوا أن ٌطٌموا النساء، كما تمول: لد ظهر فبلن على فبلن إذا  لال الزجاج:معناه:" 

 .(5)ما لباحة عورات النساء من ؼٌرها"لوي علٌه. وٌجوز أن ٌكون معناه: لم ٌدروا 
لال الفراء:" لم ٌبلؽوا أن ٌطٌموا النساء. وهو كما تمول: ظهرت على المرآن أي أخذته  

 .(ٓٔ)وأطمته. وكما تمول للرجل: صارع فبلن فبلنا وظهر علٌه أي أطاله وؼالبه"
 :(ٔٔ)وأما الشٌخ فإن بمٌت فٌه شهوة فهو كالشباب ، فإن فمدها ففٌه وجهان
 أحدهما : أن الزٌنة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بٌن السرة والركبة .

 الثانً : أنها معه محرمة وجمٌع البدن معه عورة إال الزٌنة الظاهرة ، استدامة لحاله المتمدمة .
 :(ٕٔ)، ففٌهما ثبلثة وجوه«المجبوب والخصً»وأما 

 أحدها : استباحة الزٌنة الباطنة معهما .
 تحرٌمها علٌهما . الثانً :

 الثالث : إباحتها للمجبوب وتحرٌمها على الخصً .
إنما سمٌت بذلن، لمبح ظهورها وؼض البصر عنها، «: العورة»لال الماوردي: "و

 .(ٖٔ)مؤخوذ من: عور العٌن"
{ ]النور : [، أي:" وال ٖٔ لوله تعالى:}َواَل ٌَْضِرْبَن بِؤَْرُجِلِهنَّ ِلٌُْعلََم َما ٌُْخِفٌَن ِمْن ِزٌنَتِِهنَّ

ٌْرهن بؤرجلهن لٌُْسِمْعن صوت ما خفً من زٌنتهن كالخلخال ونحوه"  .(ٗٔ)ٌضرب النساء عند َس

                                                             

ما ذكر فً أبً الزوج وهو من المحارم فكٌؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الحمو، والحم: ألارب الزوج، وإذا كان رأى النبً (ٔ)
 .ٌسمح بدخول ؼٌره البٌت ورإٌته نساءه؟.

 .ٕٓ، ومسلم فً السبلم حدٌث ٔٔٔالبخاري فً النكاح باب أخرجه (ٕ)
 .5ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٗٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 25ٕ٘/1(:صٖٔٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 25ٕ٘/1(:صٖٓٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
، وتفسٌر 5ٙ/ٗ، والنكت والعٌون:ٕٗ/ٗ، ومعانً المرآن للزجاج: ٕٓ٘/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (2)

 .ٖٕ٘/ٖالسمعانً:
 .ٖٗٓؼرٌب المرآن: (1)
 . ٕٗ/ٗمعانً المرآن: (5)
 .ٕٓ٘/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٙ/ٗالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٗٔ)



ٕٗ٘ 
 

أي: ال ٌضربن بإحدى الرجلٌن على األخرى لٌصٌب الخلخال الخلخال،  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔ)فٌعلم أن علٌها خلخالٌن"

إذا مشٌن أو حركنهن، علم لال الطبري:ٌمول:" وال ٌجعلن فً أرجلهن من الحلً ما 
 .(ٕ)الناس الذٌن مشٌن بٌنهم ما ٌخفٌن من ذلن"

لٌعلم ما ٌخفٌن من زٌنتهن{،  ٌعنى: لٌعلم الؽرٌب إذا دخل  عن سعٌد بن جبٌر، لوله:"}
 .(ٖ)علٌها ما تخفً من زٌنتها"

 .(ٗ)عن عبد هللا: "}لٌعلم ما ٌخفٌن من زٌنتهن{: الخلخال"
رع الخلخال باآلخر عند الرجال، وٌكون فً رجلٌها خبلخل، فهو أن تم لال ابن عباس:"

 .(٘)فتحركهن عند الرجال، فنهى هللا سبحانه وتعالى عن ذلن; ألنه من عمل الشٌطان"
كان فً أرجلهم خرز، فكن إذا مررن بالمجالس حركن أرجلهن لٌعلم ما  لال أبو مالن:"

 .(ٙ)ٌخفٌن من زٌنتهن"
لمرأة كان ٌكون فً رجلها الخلخال فٌه جبلجل فإذا دخل وذلن أن ا لال سعٌد بن جبٌر:"

علٌها ؼرٌب تحرن رجلها عمدا لٌسمع صوت الخلخال فمال: وال ٌضربن ٌعنى ال ٌحركن 
 .(2)أرجلهن"

األجراس من حلٌهن، ٌجعلنها فً أرجلهن فً مكان الخبلخل، فنهاهن هللا  لال ابن زٌد:"
 .(1)أن ٌضربن بؤرجلهن لتسمع تلن األجراس"

 .(5)برجلها لٌسمع صوت خلخالها" هو الخلخال، ال تضرب امرأة لال لتادة:"
 .(ٓٔ)الخلخال على الخلخال" ولال مجاهد:"

لال الماوردي:" وٌحتمل فعلهن ذلن أمرٌن : فإما أن ٌفعلن ذلن فرحاً بزٌنتهن ومرحاً  
ً ، فإن كان الثانً فالمنع منه حتم ، وإن كان  ً للرجال وتبرجا األول فالمنع منه وإما تعرضا

 . (ٔٔ)ندب"
كانت المرأة فً الجاهلٌة إذا كانت تمشً فً الطرٌك وفً رجلها خلخال  لال ابن كثٌر:"

ضربت برجلها األرض ، فٌعلم الرجال طنٌنه ، فنهى هللا المإمنات  -ال ٌسمع صوته  -صامت 
ما هو خفً ،  عن مثل ذلن. وكذلن إذا كان شًء من زٌنتها مستوًرا ، فتحركت بحركة لتظهر

ٌَْضِرْبَن بِؤَْرُجِلِهنَّ ِلٌُْعلََم َما ٌُْخِفٌَن ِمْن ِزٌنَتِِهنَّ { : ومن  دخل فً هذا النهً ; لموله تعالى : }َوال 
ذلن أٌضا أنها تنهى عن التعطر والتطٌب عند خروجها من بٌتها لٌَْشتَمَّ الرجال طٌبها ، فمد لال 

ضً هللا عنه ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "كل عٌن زانٌة ، أبو عٌسى الترمذي :... عن أبً موسى ر
ت بالمجلس فهً كذا وكذا" ٌعنً زانٌة  .(ٖٔ)"(ٕٔ)«والمرأة إذا استعطرت فمرَّ

لمٌتْه امرأة وجد منها رٌح الطٌب ، ولذٌلها »وعن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : 
إعصار فمال : ٌا أمة الجبار ، جبت من المسجد ؟ لالت : نعم. لال لها : وله تََطٌَّبِت ؟ لالت : 

                                                             

 .ٖٗٓؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .ٗٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٓ٘/1(:ص2ٖٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٓ٘/1(:ص1ٖٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٗٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٗٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 1ٕٓ٘/1(:صٖٗٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .٘ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .٘ٙٔ-ٗٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٕٓ٘/1(:صٖٙٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .52/ٗالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .(ٖ٘ٔ/1( وسنن النسابً )2ٖٔٗ(، وسنن أبً داود برلم )21ٕٙسنن الترمذي برلم )(ٕٔ)
 .5ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)



ٕٗٙ 
 

تََطٌبت لهذا المسجد ،  نعم. لال : إنً سمعت حبً أبا الماسم ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "ال ٌمبل هللا صبلة امرأة
 .(ٔ)«حتى ترجع فتؽتسل ؼُسلها من الجنابة"

عن مٌمونة بنت سعد ; أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "الرافلة فً الزٌنة فً ؼٌر أهلها ، كمثل 
 .(ٕ)ظلمة ٌوم المٌامة ال نور لها"

 ٌمول وهو خارج من المسجد أنه سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص»أبً أسٌد األنصاري ، عن أبٌه : 
فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للنساء : "استؤخرن ، فإنه لٌس  -ولد اختلط الرجال مع النساء فً الطرٌك  -

لكن أن تَْحمْمن الطرٌك ، علٌكن بحافات الطرٌك" ، فكانت المرأة تلصك بالجدار ، حتى إن ثوبها 
 .(ٖ)«لٌتعلك بالجدار ، من لصولها به

 .(ٗ)«ِلٌُْعلََم َما ُسّر ِمْن ِزٌنَتِِهن» وفً لراءة عبد هللا: 
ِ َجِمًٌعا أٌَُّهَ اْلُمْإِمنُوَن لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]النور :  [، أي:" ٖٔلوله تعالى:}َوتُوبُوا إِلَى َّللاَّ

ا وارجعوا أٌها المإمنون إلى ربكم بامتثال الطاعات، والكّؾ عن الشهوات، رجاء أن تفوزو
 .(٘)بخٌري الدنٌا واآلخرة"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وارجعوا أٌها المإمنون إلى طاعة هللا فٌما أمركم 
ونهاكم من ؼض البصر، وحفظ الفرج، وترن دخول بٌوت ؼٌر بٌوتكم، من ؼٌر استبذان وال 

تموه فٌما أمركم تسلٌم، وؼٌر ذلن من أمره ونهٌه; لتفلحوا وتدركوا طلباتكم لدٌه، إذا أنتم أطع
 . (ٙ)ونهاكم"

افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجمٌلة واألخبلق الجلٌلة ، واتركوا  لال ابن كثٌر:"
ما كان علٌه أهل الجاهلٌة من األخبلق والصفات الرذٌلة ، فإن الفَبلح كل الفَبلح فً فعل ما أمر 

 .(2)هللا به ورسوله ، وترن ما نهٌا عنه ، وهللا تعالى هو المستعان وعلٌه التكبلن"
ِ َجِمٌعًا{، لال: البر والفاجر"عن الضحان، "}إِلَ   .(1)ى َّللاَّ

 .(5)عن سعٌد بن جبٌر، لوله:" }المإمنون{، ٌنً المصدلٌن بتوحٌد هللا"
عن دمحم بن كعب المرظً، لوله:" }لعلكم تفلحون{، ٌمول: لعلكم تفلحون ؼدا إذا 

 .(ٓٔ)لمٌتمونً"
لم وبدل النسٌان الذكر لٌل لسهل بن عبدهللا:" ما التوبة؟ لال: أن تبدل بدل الجهل الع

 .(ٔٔ)وبدل المعصٌة الطاعة"
ٌمال أمر الكل بالتوبة، لببل ٌخجل العاصً من الرجوع بانفراده، وٌمال  لال المشٌري:"

 .(ٕٔ)أحوج الناس إلى التوبة من توهم أنه لٌس ٌحتاج إلى التوبة"
 [:ٖٔ-ٖٓفوابد اآلٌتٌن:]

 وجوب ؼض البصر وحفظ الفرج. -ٔ
 المرأة زٌنتها ومواضع ذلن ما عدا ما ٌتعذر ستره للضرورة.وجوب ستر  -ٕ

                                                             

 .(ٕٓٓٗبرلم ) ( وسنن ابن ماجه2ٗٔٗسنن أبً داود برلم )(ٔ)
( ولال الترمذي : "وهذا حدٌث ال نعرفه إال من حدٌث موسى بن عبٌدة ، 2ٙٔٔسنن الترمذي برلم )(ٕ)

وموسى بن عبٌدة ٌضعؾ فً الحدٌث من لبل حفظه وهو صدوق ، ولد رواه بعضهم عن موسى بن عبٌدة ولم 
 .ٌرفعه"

 .(2ٕٕ٘سنن أبً داود برلم )(ٖ)
 .ٕٓ٘/ٕراء:انظر: معانً المرآن للف (ٗ)
 .1ٖٓ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕٓ٘/1(:ص1ٖٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٓ٘/1(:ص5ٖٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم)(5)
 .1ٕٔ٘/1(:صٓٗٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم)(ٓٔ)
 .ٔٔٔتفسٌر التستري: (ٔٔ)
 .1ٓٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕٔ)



ٕٗ2 
 

 بٌان المحارم الذٌن للمرأة المإمنة أن تبدي زٌنتها عندهم ببل حرج. -ٖ
الرخصة فً إظهار الزٌنة للهرم المخرؾ من الرجال والمعتوه والطفل الصؽٌر الذي لم -ٗ

 ٌعرؾ عن عورات النساء شٌباً.
 

 المرآن
ُ ِمْن فَْضِلهِ }َوأَْنِكُحوا  اِلِحٌَن ِمْن ِعبَاِدكُْم َوإَِمائِكُْم إِْن ٌَُكونُوا فُمََراَء ٌُْؽنِِهُم َّللاَّ  اْْلٌََاَمى ِمْنكُْم َوالصَّ

ُ َواِسٌع َعِلٌٌم )  [ٕٖ({ ]النور : َٕٖوَّللاَّ

 التفسٌر:
جوا  دكم َمن ال زوج له من األحرار والحرابر والصالحٌن ِمن عبٌ -أٌها المإمنون-وزّوِ

وجوارٌكم، إن ٌكن الراؼب فً الزواج للعفة فمًٌرا ٌؽنه هللا من واسع رزله. وهللا واسع كثٌر 
 الخٌر عظٌم الفضل، علٌم بؤحوال عباده. 

ٌَاَمى ِمْنكُْم{ ]النور :   [، أي:" وزوجوا أٌها المإمنون من ال ٕٖلوله تعالى:}َوأَْنِكُحوا اأْلَ
 .(ٔ)رجالكم ونسابكم" زوج له من الرجال والنساء من أحرار

 .(ٕ)وزوجوا أٌها المإمنون من ال زوج له، من أحرار رجالكم ونسابكم" لال الطبري:" 
 ، لوالن :«األٌم»وفً 

 أحدهما : أنها المتوفى عنها زوجها ، لاله دمحم بن الحسن .
، (ٗ)عبٌدة، وأبو (ٖ)الثانً : أنها التً ال زوج لها بكراً كانت أو ثٌباً. لاله ٌحٌى بن سبلم

 .(ٙ)، وحكاه الماوردي عن الجمهور(٘)والطبري
لال ابن كثٌر:" األٌامى : جمع أٌِّم ، وٌمال ذلن للمرأة التً ال زوج لها ، وللرجل الذي  

ال زوجة له. وسواء كان لد تزوج ثم فارق ، أو لم ٌتزوج واحد منهما ، حكاه الجوهري عن 

  .(2)أهل اللؽة"
 .  (1)تكن له زوجة، وامرأة أٌّم، إذا لم ٌكن لها زوج ٌمال: رجل أٌّم، إذا لم

 :(ٓٔ)، ٌعنً: العزبة.  لال الشاعر(5)«أنه نهى عن األٌمة» -ملسو هيلع هللا ىلص-ومنه ما روي عن النبً 
 :(ٓٔ)الشاعر

 فَإِن تَْنَكِحً أَنِكْح وإن تَتَؤٌََِّمً  ...  وإن كُْنَت أَْفتَى منكُم أَتَؤٌََّمُ 
 :(ٔٔ)ومنه لول جمٌل

ا أْن َؼنٌِِت الؽََواِنٌا أُحبُّ  نَةُ أٌٌِّم ... وأْحبَْبُت لمَّ ٌْ َ  األٌاَمى إْذ بُث
 . ٌعنً: الحٌة .(ٔ)وروى الماسم بن دمحم، لال : "أمر بمتل األٌم"

                                                             

 .1ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .٘ٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٗٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .٘ٙ/ٕانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
 .٘ٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .52/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٔ٘/ٙتفسٌرابن كثٌر: (2)
 .٘ٙٔ/5ٔ، وتفسٌر الطبري:٘ٙ/ٕانظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: (1)
بحر ، والروٌانً فً ٕٙ٘/ٖ، والسمعانً فً التفسٌر:52/ٗذكره الماوردي فً النكت والعٌون: (5)

 ، وؼٌرهم.5ٖٓ/ٖ، وابن عربً فً احكام المرآن:ٗ/5المذهب:
(، وابن أبً 2٘ٔ/ٔ، واحمد:)(1ٗ5ٔ، وابن ماجة)1ٖٓٔولم اجده بهذا اللفظ، لكن أخرج الترمذي)

 .«نهى عن التبتل -ملسو هيلع هللا ىلص-انه»، حدٌثا بمعناه، وهو :1ٕٔ/ٗشٌبة)
 .٘ٙٔ/5ٔ، والطبري فً التفسٌر:البٌت أنشده صاحب )اللسان( فً "أٌم"(ٓٔ)
 . ٘ٙٔ/5ٔالبٌت لجمٌل العذري صاحب بثٌنة، كما فً )اللسان: ؼنا(، وتفسٌر الطبري:(ٔٔ)

ً ؼنٌت بالزوج، ولال جمٌل: " أحب األٌامى ... " البٌت وؼنٌت المرأة بزوجها ؼنٌانًا. أي: والؽانٌة: الت
 .استؽنت
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 :(ٕ)وجهان[،، ٕٖلوله تعالى:}َوأَْنِكُحوا اأْلٌََاَمى ِمْنكُْم{ ]النور : وفً توجٌه الخطاب فً 
لؤلولٌاء أن ٌنكحوا آٌامهم من أكفابهن إذا دعون إلٌه، ألنه خطاب خرج أحدهما : أنه خطاب 

 مخرج األمر الحتم فلذلن ٌوجه إلى الولً دون الزوج.
 .(ٖ)لال الحسن:"هذه فرٌضة" 
عن سلٌمان بن ٌسار، "أن لوما نزلوا منزال ثم ارتحلوا، وبؽت امرأة منهم فرفعت إلى  

 .(ٗ)استوصوا بها خٌرا وزوجوها فإنها من األٌامى" عمر بن الخطاب فجلدها عمر الحد ولال:
 الثانً : أنه خطاب لؤلزواج أن ٌتزوجوا األٌامى عند الحاجة .

ً بظاهر األمر ،   لال الماوردي:" واختلؾ فً وجوبه فذهب أهل الظاهر إلٌه تمسكا
 .(٘)وذهب جمهور الفمهاء إلى استحبابه للمحتاج من ؼٌر إٌجاب وكراهته لؽٌر المحتاج"

هذا أمر بالتزوٌج. ولد ذهب طابفة من العلماء إلى وجوبه ، على كل من  لال ابن كثٌر:" 
ٌا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فلٌتزوج ، »لََدر علٌه. واحتجوا بظاهر لوله ملسو هيلع هللا ىلص : 

 . (ٙ)«فإنه أؼض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم ٌستطع فعلٌه بالصوم فإنه له وجاء
جوا ، توالدوا ، تناسلوا »أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال :  -من ؼٌر وجه  -وجاء فً السنن  تََزوَّ

 .(1)«"حتى بالسمط». وفً رواٌة : (2)«، فإنً ُمبَاٍه بكم األمم ٌوم المٌامة
 .(5)«إذا تزوج العبد فمد استكمل نصؾ الدٌن فلٌتك هللا فى النصؾ البالى»وفً الحدٌث:

هذه المخاطبة تدخل فً باب الستر والصبلح، أي زوجوا من ال زوج له  لال المرطبً:" 
منكم فإنه طرٌك التعفؾ، والخطاب لؤلولٌاء. ولٌل: لؤلزواج. والصحٌح األول، إذ لو أراد 

بؽٌر همز، وكانت األلؾ للوصل. وفً هذا دلٌل على أن المرأة لٌس « وانكحوا»األزواج لمال: 
نفسها بؽٌر ولً، وهو لول أكثر العلماء. ولال أبو حنٌفة: إذا زوجت الثٌب أو البكر لها أن تنكح 

 .(ٓٔ)نفسها بؽٌر ولى كفٌا لها جاز"

اِلِحٌَن ِمْن ِعبَاِدكُْم َوإَِمابِكُْم{ ]النور :   [، أي:" وأنكحوا كذلن أهل ٕٖلوله تعالى:}َوالصَّ
 .(ٔٔ)التمى والصبلح من عبٌدكم وجوارٌكم"

 .(ٕٔ)ومن أهل الصبلح من عبٌدكم وممالٌككم" الطبري:ٌمول:"لال  
أي: وأنكحوا الصالحٌن من عبادكم، ٌعنً المملوكٌن المسلمٌن، وأنكحوا  لال ٌحٌى:" 

الصالحٌن من إمابكم المسلمات. وهذه رخصة، ولٌس على الرجل بواجب أن ٌزوج أمته 
 .(ٖٔ)وعبده"

اِلِحٌَن ِمْن عِ وفً   [، وجهان من ٕٖبَاِدكُْم َوإَِمابِكُْم{ ]النور : لوله تعالى:}َوالصَّ
 :(ٗٔ)التفسٌر

 أحدهما : أن معنى الكبلم: وأنكحوا األٌامى منكم والصالحٌن من رجالكم وأنكحوا إماَءكم .

                                                                                                                                                                               

 .1ٙ/ٔالنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث: (ٔ)
 .51-52/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٗٗٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖ)
 .٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٔأخرجه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٗ)
 .51/ٗالنكت والعٌون: (٘)
 .(ٓٓٗٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٙٙٓ٘صحٌح البخاري برلم )(ٙ)
 .(٘ٙ/ٙ( وسنن النسابً )ٕٓ٘ٓسنن أبً داود برلم )(2)
 .ٔ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .(1ٙٗ٘، رلم 1ٕٖ/ٗأخرجه البٌهمى فى شعب اإلٌمان )(5)
 .5ٖٕ/ٕٔتفسٌرالمرطبً: (ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .٘ٙٔ/5ٔر الطبري:تفسٌ (ٕٔ)
 .٘ٗٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .51/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)



ٕٗ5 
 

أنه أمر بإنكاح العبٌد واإِلٌماء كما أمرنا بإنكاح األٌامى الستحماق السٌد  -وهو األظهر-الثانً : 
فإن دعت األمة سٌدها أن ٌتزوجها لم ٌلزمه ألنها فراش له، وإن أراد لوالٌة عبده وأمته 

 تزوٌجها كان له خٌراً وإن لم ٌختره لٌكتسب رق ولدها وٌسمط عنه نفمتها .
وإن أراد السٌد تزوٌج عبد أو طلب العبد ذلن من سٌده فهل للداعً إلٌه أن ٌجبر الممتنع 

 .(ٔ)فٌهما علٌه أم ال ؟ على لولٌن
اِلِحٌَن ِمْن ِعبَاِدكُْم َوإَِمابِكُْم{[،  ٌضاوي:"لال الب  وتخصٌص الصالحٌن ]فً لوله:}َوالصَّ

 .(ٕ)ألن إحصان دٌنهم واالهتمام بشؤنهم أهم، ولٌل المراد الصالحون للنكاح والمٌام بحموله"
ٌحتمل أن المراد بالصالحٌن، صبلح الدٌن، وأن الصالح من العبٌد  لال السعدي:" 
مؤمور سٌده بإنكاحه، جزاء له على صبلحه، وترؼٌبا  -وهو الذي ال ٌكون فاجرا زانٌا-واإلماء 

له فٌه، وألن الفاسد بالزنا، منهً عن تزوجه، فٌكون مإٌدا للمذكور فً أول السورة، أن نكاح 
ى ٌتوب، وٌكون التخصٌص بالصبلح فً العبٌد واإلماء دون األحرار، الزانً والزانٌة محرم حت

لكثرة وجود ذلن فً العبٌد عادة، وٌحتمل أن المراد بالصالحٌن الصالحون للتزوج المحتاجون 
إلٌه من العبٌد واإلماء، ٌإٌد هذا المعنى، أن السٌد ؼٌر مؤمور بتزوٌج مملوكه، لبل حاجته إلى 

 .(ٖ)المعنٌٌن كلٌهما، وهللا أعلم" الزواج. وال ٌبعد إرادة
ُ ِمْن فَْضِلِه{ ]النور :   [، أي:" إن ٌكن الراؼب ٕٖلوله تعالى:}إِْن ٌَكُونُوا فُمََراَء ٌُْؽنِِهُم َّللاَّ

 .(ٗ)فً الزواج للعفة فمًٌرا ٌؽنه هللا من واسع رزله"
أي: ال تمتنعوا عن التزوٌج بسبب فمر الرجل والمرأة،}إن ٌكونوا فمراء  لال المرطبً:" 

 .(٘)ٌؽنهم هللا من فضله{، وهذا وعد بالؽنى للمتزوجٌن طلب رضا هللا واعتصاما من معاصٌه"
رد لما عسى أن ٌمنع من النكاح، والمعنى: ال ٌمنعن فمر الخاطب لال البٌضاوي:هذا " 

فً فضل هللا ؼنٌة عن المال فإنه ؼاد ورابح، أو وعد من هللا  أو المخطوبة من المناكحة فإن

، لكن مشروط بالمشٌبة كموله تعالى: }إِْن (ٙ)«اطلبوا الؽنى فً هذه اآلٌة»باإلؼناء، لموله ملسو هيلع هللا ىلص 
ُ ِمْن فَْضِلِه إِْن َشاَء { ]التوبة :  ٌْلَةً فََسْوَؾ ٌُْؽنٌِكُُم َّللاَّ  .(2)["1ِٕخْفتُْم َع

فبل ٌمنعكم ما تتوهمون، من أنه إذا تزوج، افتمر بسبب كثرة العابلة  لال السعدي:أي:" 
 .(1)ونحوه، وفٌه حث على التزوج، ووعد للمتزوج بالؽنى بعد الفمر"

ما رأٌت مثل رجل لم ٌلتمس الؽنى فً الباءة وهللا  :"-رضً هللا عنه-لال عمر الفاروق 
 .(5)من فضله{" ٌمول: }إن ٌكونوا فمراء ٌؽنهم هللا

ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{ ]النور :   [، أي:" وهللا واسع كثٌر الخٌر عظٌم الفضل، ٕٖلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٓٔ)علٌم بؤحوال عباده"

}وهللا واسع{: ذو سعة ال تنفد نعمته إذ ال تنتهً لدرته. }علٌم{: ٌبسط  لال البٌضاوي:" 
 .(ٔٔ)الرزق وٌمدر على ما تمتضٌه حكمته"

}وهللا واسع{ كثٌر الخٌر عظٌم الفضل }علٌم{ بمن ٌستحك فضله الدٌنً  السعدي:"لال  
 .(ٕٔ)والدنٌوي أو أحدهما، ممن ال ٌستحك، فٌعطً كبل ما علمه والتضاه حكمه"

                                                             

 .51/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .٘ٓٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٕٔتفسٌرالمرطبً: (٘)
 .٘ٗٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٙ)
 .٘ٓٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .٘ٗٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (5)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .٘ٓٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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 المرآن

ُ ِمْن فَْضِلِه َوالَِّذٌَن  ا َملََكْت }َوْلٌَْستَْعِفِؾ الَِّذٌَن اَل ٌَِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّى ٌُْؽنٌَُِهُم َّللاَّ ٌَْبتَؽُوَن اْلِكتَاَب ِممَّ
ِ الَِّذي آتَاكُْم َواَل تُْكِرهُوا  ًٌْرا َوآتُوهُْم ِمْن َماِل َّللاَّ ٌَْمانُكُْم فَكَاتِبُوهُْم إِْن َعِلْمتُْم فٌِِهْم َخ فَتٌََاتِكُْم َعلَى أَ

نًا ِلتَْبتَؽُوا َعَرَض اْلَحٌَاِة الدُّ  َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِهِهنَّ اْلبِؽَاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ ْنٌَا َوَمْن ٌُْكِرْهُهنَّ فَِإنَّ َّللاَّ
 [ٖٖ({ ]النور : َٖٖؼفُوٌر َرِحٌٌم )

 التفسٌر:
َم هللا حتى ٌؽنٌهم هللا من  ا َحرَّ والذٌن ال ٌستطٌعون الزواج لفمرهم أو ؼٌره فلٌطلبوا العفة عمَّ

من العبٌد واإلماء بمكاتبة أسٌادهم على  فضله، وٌٌسر لهم الزواج. والذٌن ٌرٌدون أن ٌتحرروا
بعض المال ٌإدونه إلٌهم، فعلى مالكٌهم أن ٌكاتبوهم على ذلن إن علموا فٌهم خًٌرا: ِمن رشد 
ولدرة على الكسب وصبلح فً الدٌن، وعلٌهم أن ٌعطوهم شٌبًا من المال أو أن ٌحطوا عنهم مما 

لزنى طلبًا للمال، وكٌؾ ٌمع منكم ذلن وهن كُوتبوا علٌه. وال ٌجوز لكم إكراه جوارٌكم على ا
ٌُِرْدن العفة وأنتم تؤبونها؟ وفً هذا ؼاٌة التشنٌع لفعلهم المبٌح. ومن ٌكرههنَّ على الزنى فإن هللا 

 تعالى من بعد إكراههن ؼفور لهن رحٌم بهن، واإلثم على َمن أْكرههن.
 سبب النزول:

ًٌْرا{ ]النور : أوال: لوله تعالى: }فََكاِتبُوهُْم إِْن َعلِ   [.ْٖٖمتُْم فٌِِهْم َخ
ٌْراً{، اآلٌة ; أن عبداً  لال الكلبً: "وسبب نزول لوله تعالى :} فََكاِتبُوهُْم إِْن َعِلْمتُم فٌِِهْم َخ

 .(ٔ)اسمه صبح لحوٌطب بن عبد العزى سؤله أن ٌكاتبه فامتنع حوٌطب، فؤنزل هللا ذلن فٌه"
ْنٌَا َوَمْن }َواَل تُْكِرهُوا فَ  لوله: -ثانٌا: نًا ِلتَْبتَؽُوا َعَرَض اْلَحٌَاةِ الدُّ ٌَاتِكُْم َعلَى اْلبَِؽاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ تَ

َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِهِهنَّ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النور :   [.ٌُْٖٖكِرْهُهنَّ فَإِنَّ َّللاَّ

رى ٌمال لها: عن جابر،" أن جارٌة لعبد هللا بن أبً ابن سلول ٌمال لها: مسٌكة، وأخ - أ
أمٌمة، فكان ٌكرههما على الزنا، فشكتا ذلن إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤنزل هللا: }َواَل تُْكِرهُوا 

فَتٌََاتِكُْم َعلَى اْلبَِؽاِء{ إلى لوله: }َؼفُوٌر َرِحٌٌم{"
(ٕ). 

عن الزهري، "أن رجبل من لرٌش أسر ٌوم بدر، وكان عبد هللا بن أبً أسره، وكان  - ب
هللا جارٌة ٌمال: لها معاذة، فكان المرشً األسٌر ٌرٌدها على نفسها، وكانت مسلمة،  لعبد

فكانت تمتنع منه إلسبلمها، وكان ابن أبً ٌكرهها على ذلن، وٌضربها رجاء أن تحمل 
نًا{، للمرشً، فٌطلب فداء ولده، فمال هللا: }َواَل تُْكِرهُوا فَتٌََاتُِكْم َعلَى اْلبِؽَاِء إِْن أََرْدَن تَ  َحصُّ

َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِهِهنَّ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ٌمول: ؼفور لهن ما  لال الزهري: }َوَمْن ٌُْكِرْهُهنَّ فَإِنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)أكرهن علٌه"

أنزلت فً عبد هللا بن أبً ابن سلول رأس المنافمٌن، كانت له  ولال السدي:"
جارٌة تدعى معاذة، فكان إذا نزل به ضٌؾ أرسلها إلٌه لٌوالعها إرادة الثوب منه 
والكرامة له، فؤلبلت الجارٌة إلى أبً بكر، فشكت ذلن إلٌه، فذكره أبو بكر للنبً صلى 

بن أبً: من ٌعذرنا من دمحم ٌؽلبنا على  هللا علٌه وسلم، فؤمره بمبضها، فصاح عبد هللا
 .(ٗ)مملوكٌنا فؤنزل هللا فٌهم هذا"

بلؽنا وهللا أعلم: أنها نزلت فً رجلٌن ٌكرهان أمتٌن لهما  ولال مماتل بن حٌان:"
على الزنا، تسمى إحداهن مسٌكة وكانت لؤلنصار، وكانت أمٌمة أم مسكة لعبد هللا بن 

                                                             

 .ٓٓٔ/ٗحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (ٔ)
. والواحدي فً 2ٗٔ/5ٔ والطبري: 1ٖ٘« التفسٌر»والنسابً فً  ٖٕٔٔوأبو داود  5ٕٖٓأخرجه مسلم (ٕ)
 .52ٖ/ ٕوالحاكم،  ٓٗٙ« أسباب النزول»
ومراسٌل الزهري واهٌة ألنه حافظ ثبت ال ٌرسل إال لعلة، والصحٌح فً هذا . 2٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)

 الباب ما ورد عن جابر. وهللا اعلم.
 .5ٕٓ٘/1(:ص1ٕ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
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نزلة، فؤتت مسٌكة وأمها النبً ملسو هيلع هللا ىلص فذكرتا ذلن له، أبً، وكانت معاذة وأروى بتلن الم
 .(ٔ)فؤنزل هللا تعالى فً ذلن: }َواَل تُْكِرهُوا فَتٌََاتِكُْم َعلَى اْلبِؽَاِء{، ٌعنى: الزنا"

ُ ِمْن فَضْ   [، ِٖٖلِه{ ]النور : لوله تعالى:}َوْلٌَْستَْعِفِؾ الَِّذٌَن اَل ٌَِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّى ٌُْؽِنٌَُهُم َّللاَّ
أي:" ولٌجتهد فً العفة ولمع الشهوة الذٌن ال تتٌسر لهم سبل الزواج ألسباب مادٌة حتى ٌوسع 

 .(ٕ)هللا علٌهم وٌسهل لهم أمر الزواج"
ٌَْمانُكُْم فََكاتِبُوهُْم إِْن َعِلْمتُْم فٌِهِ   ا َملََكْت أَ ًٌْرا{ لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌَْبتَؽُوَن اْلِكتَاَب ِممَّ ْم َخ

[، أي:" والذٌن ٌرٌدون أن ٌتحرروا من رّقِ العبودٌة بمكاتبة أسٌادهم من العبٌد ٖٖ]النور : 
 .(ٖ)واألرلاء فكاتبوهم على لدر من المال إن عرفتم منهم األمانة والرشد لٌصٌروا أحراراً"

ن علمتم فٌهم والذٌن ٌلتمسون المكاتبة منكم من ممالٌككم، فكاتبوهم إ لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٗ)لوة على االحتراؾ واالكتساب، ووفاء بما أوجب على نفسه وألزمها وصدق لهجة "

أما الكتاب المبتؽى هنا: هو كتابة العبد واألمة على مال إذا أدٌاه عتما  لال الماوردي:" 
دعا  به وكانا لبله مالكٌن للكسب لٌإدي فً العتك ، فإن تراضى السٌد والعبد علٌها جاز ، وإن

 السٌد إلٌها لم ٌجبر العبد علٌها . 
 واختلؾ إن دعا العبد إلى الكتابة، ففً إجبار السٌد علٌها إذ علم فٌه خٌراً مذهبان:

أحدهما: أنه ٌستحب له وال ٌجبر علٌه، فإذا انعمدت الكتابة لزمت من جهة السٌد وكان المكاتب 
; وحكاه الماوردي عن جمهور (٘)الجدٌد للشافعً وهو المولفٌها مخٌراً بٌن الممام والفسخ. 

 .(ٙ)الفمهاء
ال ٌحل مال امرئ مسلم إال بطٌب نفس  »وحجتهم: لوله علٌه الصبلة والسبلم : 

 .(2)«منه
لد ذهب كثٌر من العلماء إلى أن هذا األمر أمُر إرشاد واستحباب ، ال لال ابن كثٌر:" 

طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه ، وإن شاء لم أمر تحتم وإٌجاب ، بل السٌد مخٌر ، إذا 
 .(1)ٌكاتبه"

 .(5)لٌس بواجب علٌه أن ٌكاتبه، إنما هذا أمر أذن هللا فٌه، ودلٌل" لال ابن زٌد:" 
لال مالن بن أنس: "األمر عندنا أن لٌس على سٌد العبد أن ٌكاتبه إذا سؤله ذلن، ولم  

ٌكاتب عبده، ولد سمعت بعض أهل العلم إذا سبل عن أسمع بؤحد من األبمة أكره أحدا على أن 
ذلن، فمٌل له: إن هللا تبارن وتعالى ٌمول فً كتابه: }فكاتبوهم إن علمتم فٌهم خٌرا{، ٌتلو هاتٌن 
اآلٌتٌن }وإذا حللتم فاصطادوا{، }فإذا لضٌت الصبلة فانتشروا فً األرض وابتؽوا من فضل 

 فٌه للناس، ولٌس بواجب على الناس وال ٌلزم أحدا. ولال هللا{، لال مالن: فإنما ذلن أمر أذن هللا
الثوري: إذا أراد العبد من سٌده أن ٌكاتبه، فإن شاء السٌد أن ٌكاتبه كاتبه، وال ٌجبر السٌد على 

 .(ٓٔ)ذلن"
، وهو المول (ٔ)، وعطاء(ٔٔ)الثانً : ٌجب على السٌد مكاتبته وٌجبر إن أبى. وهو لول ابن عباس

 .(ٕ)ً الشافعًالمول المدٌم من لول

                                                             

 .5ٕٓ٘/1(:ص5ٕ٘ٗٔبن أبً حاتم)أخرجه ا (ٔ)
 .1ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٓٔ، 2ٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٗٔٔ/ٖانظر: تفسٌر اإلمام الشافعً: (٘)
 .55/ٗالنكت والعٌون:حكاه الماوردي عن مالن والشافعً وأبً حنٌفة وجمهور الفمهاء، انظر: (ٙ)
 ، رلمٓٓٔ/ٙ( . وأخرجه أٌضا: فى السنن الكبرى )5ٕٗ٘، رلم 12ٖ/ٗشعب اإلٌمان )أخرجه البٌهمى فى (2)

 .(. من حدٌث حنٌفة الرلاشىٕٖ٘ٔٔ رلم
 .ٕ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .21ٔ-22ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ال ٌنبؽً لرجل إذا كان عنده المملون الصالح، الذي له المال ٌرٌد إن  لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)ٌكاتب، أال ٌكاتبه"

عن أنس بن مالن، "أن سٌرٌن أراد أن ٌكاتبه، فتلكؤ علٌه، فمال له عمر: وري  
 .(ٗ)لتكاتبنه"

ٌْج للت لعطاء : ًّ إذا علمت له ماال أن  لال البخاري : "ولال روح ، عن ابن ُجَر أواجب عل
أكاتبه ؟ لال : ما أراه إال واجبًا. ولال عمرو بن دٌنار : للت لعطاء: أتؤثُُره عن أحد ؟ لال : ال. 

وكان كثٌر المال ، فؤبى.  -ثم أخبرنً أن موسى بن أنس أخبره ، أن سٌرٌن سؤل أنًسا المكاتبةَ 
بى ، فضربه بالّدرة ، وٌتلو عمر ، رضً هللا فانطلك إلى عمر بن الخطاب فمال : كاتبه. فؤ
ًٌْرا {، فكاتبه"  .(٘)عنه:} فََكاتِبُوهُْم إِْن َعِلْمتُْم فٌِِهْم َخ

أمر من هللا تعالى للسادة إذا طلب منهم عبٌدهم الكتابة أن ٌكاتبوا، بشرط  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)أدابه" أن ٌكون للعبد حٌلة وكسب ٌإدي إلى سٌِّده المال الذي شارطه على

لال الطبري:" وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصواب، لول من لال: واجب على سٌد  
العبد أن ٌكاتبه إذا علم فٌه خٌرا، وسؤله العبد الكتابة، وذلن أن ظاهر لوله: }فكاتبوهم{ ظاهر 

 .(2)أمر، وأمر هللا فرض االنتهاء إلٌه، ما لم ٌكن دلٌل من كتاب أو سنة، على أنه ندب"
ًٌْرا{ ]النور : واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}   [، على ألوال:ٖٖإِْن َعِلْمتُْم فٌِِهْم َخ

، ومالن بن (5)، وابن عباس(1)أحدها : أن الخٌر ، المدرة على االحتراؾ والكسب ، لاله ابن عمر
 .(ٕٔ)، ومماتل(ٔٔ)وابن زٌد، ٓٔ)انس

 .(ٖٔ)ٌمول: إن علمتم لهم حٌلة، وال تلموا مإنتهم على المسلمٌن" لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)إنه لٌمال: الخٌر الموة على األداء" لال مالن بن أنس:" 

عن نافع، عن ابن عمر، " أنه كره أن ٌكاتب مملوكه إذا لم تكن له حرفة، لال: تطعمنً 

 .(٘ٔ)أوساخ الناس"
عطاء بن أبً ، و(1ٔ)، ومجاهد(2ٔ)، والحسن(ٙٔ)الثانً : أن الخٌر : المال ، لاله ابن عباس

 .(5ٔ)رباح
 .(ٕٓ)إن علمتم لهم ماال، كابنة أخبللهم وأدٌانهم ما كانت" لال مجاهد:"

                                                                                                                                                                               

 .2ٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖ٘/ٙابن كثٌر: نمبل عن (ٕ)
 .2ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .( "فتح"1ٗٔ/٘صحٌح البخاري )(٘)
 .ٕ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .21ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .21ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .21ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .21ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .21ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .52ٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .21ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .21ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .21ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٙٗٗ/ٔرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (2ٔ)
 .2ٓٔ-5ٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .2ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .25ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٓ)
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لال ٌحٌى: "كان سفٌان ٌكره أن ٌكاتب المملون ولٌس له حٌلة، ٌكون عٌاال على الناس، 
الناس، فإن كانت له حرفة لال ٌحٌى: نكره أن نكاتبه ولٌست له حرفة وال عمل إال على مسؤلة 

أو عمل ثم تصدق علٌه من الفرٌضة أو التطوع فبل بؤس على سٌده فً ذلن، فإن عجز فلم ٌإد 
المكاتبة على نجومها كما اشترط سٌده فهو رلٌك إال إن شاء سٌده أن ٌإخره، فإن رجع مملوكا 

تبه وعنده مال لم ٌعلم ولد تصدق علٌه جعل سٌده ما أخذ منه من الصدلة فً المكاتبٌن، وإذا كا
به سٌده ثم أدى مكاتبته فذلن المال للسٌد، وكل مال أصابه فً كتابته فهو له إذا أدى كتابته 
ووالإه لسٌده الذي كاتبه، وإن كانت مملوكته فولدت فً مكاتبتها فؤوالدها بمنزلتها، إذا أدت 

 .(ٔ)خرجوا أحرارا معها، وإن عجزت فرجعت مملوكة رجعوا مملوكٌن معها"
 .(ٕ)الثالث: أنه األمانة. لاله رواه ابن سٌرٌن عن عبٌدة

 .(ٖ)الرابع : أنه الدٌن واألمانة ، لاله الحسن أٌضا
 .(٘)، وطاووس(ٗ)الخامس : أنه المال واالمانة، لاله مجاهد
 .(ٙ)السادس : األداء واألمانة. لاله أبو صالح
 .(2)السابع : العفاؾ واألمانة. لاله ابن لتٌبة

 .(1)األداء والمال. لاله إبراهٌمالثامن : 
 .(5)التاسع : أنه الكسب واألمانة ، لاله الشافعً

لوة على اكتساب المال، وأمانة; ألنه لد ٌكون لوٌا فٌكسب، فبل  لال اإلمام الشافعً:" 
 وهللا -ٌإدي إذا لم ٌكن ذا أمانة، وأمٌنا فبل ٌكون لوٌا على الكسب فبل ٌإدي، وال ٌجوز عندي 

 .(ٓٔ)فً لوله: }إن علمتم فٌهم خٌرا{ إال هذا" -تعالى أعلم 
 .(ٔٔ)العاشر : المال والصبلح. لاله عمرو بن دٌنار

 .(ٕٔ)الصدق والوفاء، أو أحدهما. لاله إبراهٌمالحادي عشر : أنه 

 .(ٖٔ)ٌإدي إلٌن وٌصدلن ما حدثن; فكاتبه" ولال ابن زٌد:" 
 .(ٗٔ)وهذا لول سفٌانالثانً عشر: الصدق والوفاء واألمامة. 

 . (٘ٔ)الثالث عشر:  أنه الصدق والوفاء واالداء واألمانة. لاله الحسن
 .(ٙٔ). لاله دمحم بن سٌرٌنالرابع عشر: أن المعنى: إذا صلوا وألاموا الصبلة

وأولى هذه األلوال فً معنى ذلن عندي لول من لال: معناه فكاتبوهم إن  لال الطبري:"
علمتم فٌهم لوة على االحتراؾ واالكتساب، ووفاء بما أوجب على نفسه وألزمها وصدق لهجة. 
وذلن أن هذه المعانً هً األسباب التً بمولى العبد الحاجة إلٌها إذا كاتب عبده مما ٌكون فً 

كان من الخٌر، فإنه ال ٌكون فً العبد وإنما ٌكون عنده أو له ال فٌه، وهللا  العبد، فؤما المال وإن

                                                             

 .ٙٗٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .1ٖٗ/ٕ(:صٖٕ٘ٓانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٕ)
 .55/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .21ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .21ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٙٔ/5ٔانظر: تفسٌرالطبري: (ٙ)
 .ٖٗٓانظر: ؼرٌب المرآن: (2)
 .5ٙٔ/5ٔانظر: تفسٌرالطبري: (1)
 .ٓٗٔٔ/ٖانظر: تفسٌر الؽمام الشافعً: (5)
 .ٓٗٔٔ/ٖتفسٌر الؽمام الشافعً:  (ٓٔ)
 .5ٙٔ/5ٔانظر: تفسٌرالطبري: (ٔٔ)
 .5ٙٔ/5ٔانظر: تفسٌرالطبري: (ٕٔ)
 .5ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .5ٙٔ/5ٔانظر: تفسٌرالطبري: (ٗٔ)
 .ٙٗٗ/ٔرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘ٔ)
(ٔٙ) . 



ٕ٘ٗ 
 

إنما أوجب علٌنا مكاتبة العبد إذا علمنا فٌه خٌرا، ال إذا علمنا عنده أو له، فلذلن لم نمل: إن الخٌر 
 .(ٔ)فً هذا الموضع معنً به المال"

ِ الَِّذي آتَ   [، أي:" وأعطوهم مما أعطاكم ٖٖاكُْم{ ]النور : لوله تعالى:}َوآتُوهُْم ِمْن َماِل َّللاَّ
 .(ٕ)هللا من الرزق لٌكون لهم عوناً على فكان أنفسهم أحراراً"

 .(ٖ)ٌمول: أعطوهم من مال هللا" لال لتادة:" 
 .(ٗ)عن عطاء لوله: }وآتوهم من مال هللا الذي آتاكم{، لال: بما أخرج هللا لن" 
 .(٘)عطاكم"ٌعنى: الذي أ لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٙ)لال برٌدة:" حث الناس علٌه" 
 .(2)حث الناس علٌه موالة ؼٌره" لال إبراهٌم:" 
 .(1)ٌعنى: ضعوا عنهم من مكاتبتهم" لال ابن عباس:" 
 .(5)أمر هللا المإمنٌن أن ٌعٌنوا فً الرلاب" لال ابن عباس:" 
من ثمنه، وهذا تعلٌم  أمر هللا السٌد أن ٌدع للمكاتب الربع:"-رضً هللا عنه–لال علً  

 .(ٓٔ)من هللا لٌس بفرٌضة ولكن فٌه أجر"
ِ الَِّذي آتَاكُْم{ ]النور : وفً    [، وجهان:ٖٖلوله تعالى:}َوآتُوهُْم ِمْن َماِل َّللاَّ

أحدهما : ٌعنً: من مال الزكاة من سهم الرلاب ٌعطاه المكاتب لٌستعٌن به فً أداء ما علٌه 
 .(ٖٔ)، وبه لال الطبري(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)إن كان ؼنٌاً ، لاله الحسنللسٌد، وال ٌكره للسٌد أخذه و

عنى به: إٌتاءهم سهمهم من الصدلة المفروضة ألن لوله: }وآتوهم من  لال الطبري:" 
مال هللا الذي آتاكم{ أمر من هللا تعالى ذكره بإٌتاء المكاتبٌن من ماله الذي آتى أهل األموال، 
وأمر هللا فرض على عباده االنتهاء إلٌه، ما لم ٌخبرهم أن مراده الندب، لما لد بٌنا فً ؼٌر 

فإذ كان ذلن كذلن ولم ٌكن أخبرنا فً كتابه، وال على لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أنه  موضع من كتابنا،

ندب، ففرض واجب. وإذ كان ذلن كذلن، وكانت الحجة لد لامت أن ال حك ألحد فً مال أحد 
ؼٌره من المسلمٌن، إال ما أوجبه هللا ألهل سهمان الصدلة فً أموال األؼنٌاء منهم، وكانت 

التً ٌمتضٌها سٌد المكاتب من مكاتبه ماال من مال سٌد المكاتب، فٌفاد أن الحك الذي الكتابة 
أوجب هللا له على المإمنٌن أن ٌإتوه من أموالهم، هو ما فرض على األؼنٌاء فً أموالهم له من 

 .(ٗٔ)الصدلة المفروضة، إذ كان ال حك فً أموالهم ألحد سواها"
عونة من السٌد لمكاتبه كما أعانه ؼٌره من الزكاة. وهذا لول الثانً : ٌعنً: من مال المكاتبة، م

 .(٘ٔ)مجاهد
هو المكاتب إذا أدى إلٌن مكاتبته فؤعطه منه شٌبا، فإن لم تفعل فمد  لال أبو سنان:" 
 .(ٔ)ظلمته"

                                                             

 .2ٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٕٙ٘/1(:صٕٓ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .11ٕ٘/1(:صٕٓ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .11ٕ٘/1(:صٕٔ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٙ٘/1(:صٖٓ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٙ٘/1(:صٗٓ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .12ٕ٘/1(:صٔٔ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٕٙ٘/1(:ص٘ٓ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕٙ٘/1(:صٙٓ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٓٓٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
  .11ٕ٘-1ٕٙ٘/1(:ص5ٔ٘ٗٔ(، )1ٔ٘ٗٔ(، )2ٓ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٗٔ-2ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .12ٕ٘/1(:صٕٔ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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 .(ٕ)كان ٌعجبهم أن ٌدع الرجل لمكاتبه طابفة من مكاتبته" لال دمحم بن سٌرٌن:" 
"سؤلت عبد الكرٌم عن لول هللا: }وآتوهم من مال هللا الذي  عبٌد هللا بن عمر، لال: 

آتاكم{، ٌعنى: بذلن أن ٌضع عنه نصؾ ما علٌه أو من سوى ذلن، لال: لٌس ٌضع له مما علٌه، 
 .(ٖ)ولكن تعطٌه مما عندن من نجمه"

عن ابن عباس عن عمر، " أنه كاتب عبدا له ٌكنى أبا أمٌة، فجاء بنجمه حٌن حل فمال:  
ا أمٌة اذهب فاستعن به على مكاتبتن، لال: ٌا أمٌر المإمنٌن لو تركته حتى ٌكون فً آخر ٌا أب

نجم، لال: أخاؾ أن ال أدرن ذلن، ثم لرأ: }فكاتبوهم إن علمتم فٌهم خٌرا وآتوهم من مال هللا 
 .(ٗ)الذي آتاكم{، لال عكرمة: وكان أول نجم أدي فً اإلسبلم"

 فً وجوبه، على لولٌن: (٘)واختلؾ من ذهب إلى هذا التفسٌر
 .(2)، وبه لال سفٌان(ٙ)أحدهما: أنه مستحب ولٌس بواجب. وهذا مذهب ابً حنٌفة

أحب إلً أن ٌعطٌه الربع، أو ألل منه شٌبا، ولٌس بواجب، وأن ٌفعل ذلن  لال سفٌان:"
  .(1)حسن"

، (ٕٔ)عباس، وابن (ٔٔ)، وعلً(ٓٔ)، وبه لال عمر (5)الثانً: وانه واجب. وهذا مذهب الشافعً
 .(ٖٔ)ولتادة

ٌجبر سٌد المكاتب على أن ٌضع عنه مما عمد علٌه الكتابة شٌبا، وإذا  لال الشافعً:"
 .(ٗٔ)وضع عنه شٌبا ما كان، لم ٌجبر على كثر منه"

 .(٘ٔ)"أمروا أن ٌدع طابفة من مكاتبٌه أو ٌساغ له لال لتادة:"
 واختلؾ من لال بوجوبه فً هذا التفسٌر فً تمدٌره: 

 . (2ٔ)ثلث مكاتبتهأنه لدره بالربع من مال الكتابة، وفً رواٌة  (ٙٔ)عن علًفحكً 
 .(ٕٓ)، وابن عمر(5ٔ)، وبه لال ابن عباس(1ٔ)وذهب الشافعً إلى أنه ؼٌر ممدر

 .(ٕٔ)كان ابن عمر ٌضع عن المكاتبٌن الربع، وكان ؼٌره ٌضع العشر" لال السدي:"

                                                                                                                                                                               

 .11ٕ٘/1(:صٙٔ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .12ٕ٘/1(:صٗٔ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .12ٕ٘/1(:ص٘ٔ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .12ٕ٘/1(:صٓٔ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 أي: المول الثانً: من مال المكاتبة. (٘)
 .ٓٓٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٕٗ/ٔانظر: تفسٌر الؽمام الشافعً: (5)
 .2ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٗٗ/ٔأخرجه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖٔ)
 .ٕٕٗ/ٔتفسٌر الؽمام الشافعً: (ٗٔ)
 .2ٗٗ/ٔأخرجه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘ٔ)
، وتفسٌر 12ٕ٘/1(:ص5ٓ٘ٗٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)

 .2٘/ ٙلال ابن كثٌر: هذا حدٌث ؼرٌب رفعه منكر ، 1ٖٗ/ٕ(:ص1ٖٕٓعبدالرزاق)
 .الكلبً عن أبً صالح عن علً بن أبً طالب، من طرٌك ٕٔ٘/ٕأخرجه عنه الفراء فً معانً المرآن: (2ٔ)
 .ٓٓٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .2ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .11ٕ٘/1(:ص2ٔ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٓ)
 .11ٕ٘/1(:ص2ٔ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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ٌكاتب الرجل ؼبلمه، ثم ٌضع عنه لال مالن: "سمعت بعض أهل العلم ٌمول: إن ذلن أن 
من آخر كتابته شٌبا مسمى، لال مالن: وذلن أحسن ما سمعت، وعلى ذلن أهل العلم، وعمل 

 .(ٔ)الناس عندنا"
لال الماوردي:" وإن امتنع السٌد منه طوعاً لضى الحاكم به علٌه جبراً واجتهد رأٌه فً 

إن أفلس. والمكاتب عبد ما بمً علٌه لدره ، وحكم به فً تركته إن مات ، وحاص به الؽرماء 
درهم فً لول الشافعً وأصحابه ، وإذا عجز عن أداء نجم عند محله كان السٌد بالخٌار بٌن 

 .(ٕ)إنظاره وتعجٌزه وإعادته رلاً ، وال ٌرد ما أخذه منه أو من زكاة أعٌن بها أو مال كسبه"
ٌَاتِكُْم َعلَى الْ   َ نًا{ ]النور : لوله تعالى:}َواَل تُْكِرهُوا فَت [، أي:" وال ٖٖبِؽَاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ

 .(ٖ)تجبروا إماءكم على الزنى إن أردن التعفؾ عن ممارفة الفاحشة"
ال تكرهوهن على الزنا، }إن أردن تحصنا{، ٌستعففن عن  لال مماتل بن حٌان:"

 .(ٗ)الزنا"
 .(٘)عن لتادة لوله: إن أردن تحصنا أي عفة وأخبللا"

الفتٌات اإلماء ، البؽاء الزنى ، والتحصن التعفؾ ، وال ٌجوز أن  ماوردي:"لال ال 
 .(ٙ)ٌكرهها وال ٌمكنها سواء أرادت تعففاً أو لم تُِرْد"

البؽاء: الزنى. كان أهل الجاهلٌة ٌكرهون اإلماء وٌلتمسون منهن الؽلة  لال الفراء:" 
 .(2)فٌفجرن، فنهً أهل اإلسبلم عن ذلن"

 :(1) اإِلكراه هنا وجوهوفً ذكر  
أحدها: أنه إنما ذكر لوله: }إن أردن تحصنا{، ألن اإلكراه إنما ٌوجد فً هذه الحالة، فإذا لم ترد 

 التحصن بؽت بالطوع.
ألن اإِلكراه ال ٌصح إال فٌمن أراد التعفؾ ، ومن لم ٌرد التعفؾ فهو  لال الماوردي:" 

 .(5)مسارع إلى الزنى ؼٌر مكره علٌه"
: أن لوله: }إن أردن تحصنا{ منصرؾ إلى اآلٌة السابمة، وهو لوله: }َوأَْنِكُحوا اأْلٌََاَمى الثانً

اِلِحٌَن ِمْن ِعبَاِدكُْم َوإَِمابِكُم{ ]النور :   [ إن أردن تحصنا.ِٕٖمْنكُْم َوالصَّ
ً فٌه ، وهذا ما الثالث:  أنه وارد على سبب فخرج النهً على صفة السبب وإن لم ٌكن شرطا

 .(ٓٔ)جارٌة عبد هللا بن أبً بن سلول« مسٌكة»جابر بن عبد هللا حول  روى
حامل العاصً على زلته، والداعً له إلى عثرته، والمعٌن له على  لال المشٌري:" 

مخالفته تتضاعؾ علٌه العموبة، وله من الوزر أكثر من ؼٌره، وبعكسه لو كان األمر فى 
 .(ٔٔ)الطاعة واإلعانة على العبادة"

ٌَا{ ]النور : لوله   ْن [، أي:" ألجل أن تنالوا حطام هذه ٖٖتعالى:}ِلتَْبتَؽُوا َعَرَض اْلَحٌَاةِ الدُّ
 .(ٕٔ)الحٌاة الزابل، وتحصلوا على المال بطرٌك الفاحشة والرذٌلة"

 .(ٖٔ)ٌعنً: الخراج" لال عكرمة:" 

                                                             

 .2ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٓٓٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٕٓ٘/1(:صٖٔ٘ٗٔ(، )5ٕ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٓ٘/1(:صٖٓ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٔٓٔ/ٗالنكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٔٓٔ/ٗ، والنكت والعٌون:5ٕ٘-1ٕ٘/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (1)
 .ٔٓٔ/ٗالنكت والعٌون: (5)
 كما سبك فً سبب النزول. (ٓٔ)
 .ٓٔٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٔٔ)
 .5ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٕٓ٘/1(:صٕٖ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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 .(ٔ)ٌعنى: كسبهن وأوالدهن من الزنا" لال سعٌد بن جبٌر:" 
الدنٌا عرض حاضر، »أي: لتطلبوا من أموال الدنٌا، وفً بعض اآلثار:  لال السمعانً:" 

ٌؤكل منها البر والفاجر، واآلخرة وعد صادق، ٌحكم فٌها ملن لادر، فكونوا من أبناء اآلخرة، 
 .(ٖ)"(ٕ)«وال تكونوا من أبناء الدنٌا 

َ ِمْن بَْعِد إِْكَرا  [، أي:" ِٖٖهِهنَّ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النور : لوله تعالى:}َوَمْن ٌُْكِرْهُهنَّ فَإِنَّ َّللاَّ
ومن ٌكرههنَّ على الزنى فإن هللا تعالى من بعد إكراههن ؼفور لهن رحٌم بهن، واإلثم على َمن 

 .(ٗ)أْكرههن"
لال ابن عباس:" ٌمول: ال تكرهوا إمابكم على الزنا، فإن فعلتم فإن هللا سبحانه لهن  

 .(٘)ؼفور رحٌم، وإثمهن على من أكرههن"
 .(ٙ)عن سعٌد بن جبٌر، لوله: }ومن ٌكرههن{، ٌعنى: ومن ٌكره ولٌدته على الزنا" 

 .(2)ولٌس علٌهن إثم"لال سعٌد بن جبٌر:"
عن مجاهد، لوله: "}فإن هللا من بعد إكراههن ؼفور رحٌم{، لال: للمكرهات على الزنا 

 .(1)ففً هذا نزلت هذه اآلٌة"
}فإن هللا من بعد إكراههن ؼفور رحٌم{، وعد هللا  لال عطاء الخراسانً: "ٌعنى لوله: 

 .(5)المكرهات المؽفرة إن تبن وأصلحن"
ومن ٌكرههن فإن هللا من بعد إكراههن لهن ؼفور رحٌم{، ولٌست عن لتادة، "} 

 .(ٓٔ)لهم"
لال األعمش:" كان لعبد هللا بن أبً جارٌة فكان ٌؤمرها أن تبؽً، وكانت تكره ذلن،  

تكرهوا فتٌاتكم على البؽاء{، إلى لوله: }ؼفور رحٌم{، لال: فكانت التوبة  فؤنزل هللا: }وال
 .(ٔٔ)لها"

ومن ٌكرههن فإن هللا من بعد إكراههن لهن ؼفور »ولرأ جابر، وابن مسعود: 
 .(ٕٔ)«رحٌم

 
 المرآن

ٌْكُْم آٌَاٍت ُمبٌَِّنَاٍت َوَمثاًَل ِمَن الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن  ({ ]النور ٖٗلَْبِلكُْم َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن )}َولَمَْد أَْنَزْلنَا إِلَ
 :ٖٗ] 

                                                             

 .5ٕٔ٘-5ٕٓ٘/1(:صٖٖ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
( : فٌه أبو مهدى سعٌد بن سنان وهو 15ٔ/ٕ( لال الهٌثمى )2ٔ٘1، رلم 11ٕ/2انى )أخرجه الطبر (ٕ)

 ( .51٘٘، رلم ٕٙٔ/ٖ( . وأخرجه أٌضا: البٌهمى )ٕٗٙ/ٔضعٌؾ جدا. وأبو نعٌم فى الحلٌة )
 والحدٌث نصفه:

الدنٌا عرض حاضر ٌصٌب منها أٌها الناس إنما » ٌمول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -شداد بن اوس، لال:" سمعت رسول هللا عن 
البر والفاجر وإن اآلخرة وعد صادق ٌحكم فٌها ملن لادر ٌحك بها الحك وٌبطل الباطل أٌها الناس فكونوا من 
أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنٌا فإن كل أم ٌتبعها ولدها اعملوا وأنتم من هللا على حذر واعلموا أنكم 

مبللو هللا ال بد منه فمن ٌعمل مثمال ذرة خٌرا ٌره ومن ٌعمل مثمال ذرة شرا معروضون على أعمالكم وإنكم 
 .«ٌره

 .5ٕ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٔ٘/1(:ص2ٖ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٕٔ٘/1(:صٖٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٔ٘/1(:صٖٙ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٔ٘/1(:ص1ٖ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٕٕ٘-5ٕٔ٘/1(:ص5ٖ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٕ٘/1(:صٔٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٕ٘/1(:صٓٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٔ٘/1(:صٖٙ٘ٗٔ(، )ٖ٘٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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 التفسٌر:
آٌات المرآن دالالت واضحات على الحك، ومثبل من أخبار األمم  -أٌها الناس-ولمد أنزلنا إلٌكم 

السابمة المإمنٌن منهم والكافرٌن، وما جرى لهم وعلٌهم ما ٌكون مثبل وعبرة لكم، وموعظة 
 هللا وٌَْحَذُر عذابه.ٌتعظ بها من ٌتمً 

ٌْكُْم آٌَاٍت ُمبٌََِّناٍت{ ]النور :   أٌها -[، أي:" ولمد أنزلنا إلٌكم ٖٗلوله تعالى:}َوَلمَْد أَْنَزْلنَا إِلَ
 .(ٔ)آٌات المرآن دالالت واضحات على الحك" -الناس

لال الطبري: ٌمول: " ولمد أنزلنا إلٌكم أٌها الناس دالالت وعبلمات مبٌنات: ٌمول  
 .(ٕ)مفصبلت الحك من الباطل، وموضحات ذلن"

لال مماتل:" ٌعنً: الحبلل والحرام والحدود وأمره ونهٌه مما ذكر فى هذه السورة إلى  
 .(ٖ)هذه اآلٌة"
 .(ٗ)الحبلل، والحرام، واألمر، والنهً واألحكام" لال ٌحٌى:" 
 .(٘)إلى آخرها"ٌعنى: ما فرض علٌهم فً هذه السورة من أولها  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٙ)وهو هذا المرآن فٌه حبلل هللا وحرام هللا، وموعظة هللا" لال لتادة:" 
، بفتح الٌاء، بمعنى «مبٌنات:»لرأته عامة لراء المدٌنة، وبعض الكوفٌٌن والبصرٌٌن  

مفصبلت، وأن هللا فصلهن وبٌنهن لعباده، فهن مفصبلت مبٌنات. ولرأ ذلن عامة لراء الكوفة: 
 .(2){، بكسر الٌاء، بمعنى: أن اآلٌات هن تبٌن الحك والصواب للناس وتهدٌهم إلى الحك}مبٌنات
[، أي:" وضربنا لكم األمثال ٖٗلوله تعالى:}َوَمثبًَل ِمَن الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبِلكُْم{ ]النور :  

 .(1)بمن سبمكم من األمم لتتعظوا وتعتبروا"
 .(5)العذاب فً األمم الخالٌة حٌن كذبوا رسلهم"لال السدي، ومماتل:" ٌعنً: سنن  
 .(ٓٔ)أخبار األمم السالفة" لال ٌحٌى:" 

 .(ٔٔ)عن أبً مالن، لوله: "}ومثبل من الذٌن خلوا{، ٌعنى: مضوا" 
[، أي:" وموعظة ٌتعظ بها من ٌتمً هللا ٖٗلوله تعالى:}َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]النور :  

وٌَْحذَُر عذابه"
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)ل الطبري:أي:" لمن اتمى هللا، فخاؾ عمابه وخشً عذابه"لا 
 .(ٗٔ)عن الشعبً، لوله: "}وموعظة{، لال: موعظة من الجهل"

 .(٘ٔ)لال لتادة:" هو موعظة هللا لمن اتعظ به"
 .(ٙٔ)عن دمحم ابن إسحاق: "}وموعظة للمتمٌن{، لال: لمن أطاعنً وعرؾ أمري"

                                                             

 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .5ٕٕ٘/1(:صٖٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕٕ٘/1(:صٕٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .22ٔ-2ٙٔ/5ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٔ٘/ٕانظر: معانً المرىن للفراء: (2)
 .5ٖٓ/ٕصفوة التافسٌر: (1)
-51ٔ/ٖ، حكاه عن السدي، وانظر: لول مماتل بن سلٌمان فً تفسٌره:1ٗٗ/ٔ:انظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم (5)

 .55ٔ-51ٔ/ٖتفسٌره:
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .5ٕٕ٘/1(:صٗٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .22ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕٕ٘/1(:ص٘ٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٖٕ٘/1(:ص5ٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .5ٖٕ٘/1(:ص1ٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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 .(ٕ)وروي عن لتادة نحوه. (ٔ)خاصة"لال أبو العالٌة:" موعظة للمتمٌن 
 .(ٖ)عن ابن عباس: "}وموعظة للمتمٌن{، الذٌن من بعدهم إلى ٌوم المٌامة"

عن أبً الدرداء لال: "نزل المرآن على ست آٌات: آٌة مبشرة، وآٌة منذرة، وآٌة  
 .(ٗ)فرٌضة، وآٌة لصص وإخبار، وآٌة تؤمرن، وآٌة تنهان"

 [:ٖٗ-ٕٖفوابد اآلٌات:]
اب المسلمٌن حاكمٌن ومحكومٌن للمساعدة على تزوٌج األٌامى من المسلمٌن أحراراً انتد -ٔ

 وعبٌداً.
 وجوب االستعفاؾ على من لم ٌجد نكاحاً والصبر حتى ٌٌسر هللا أمره. -ٕ
 عدة هللا للفمٌر إذا تزوج بالؽنى. -ٖ
 تعٌن مكاتبة العبد إذا توفّرت فٌه شروط المكاتبة. -ٗ
 راه أو باالختٌار ومنع ذلن بإلامة الحدود.حرمة الزنا باإلك -٘
صٌؽة المكاتبة أن ٌمول السٌد للعبد لمد كاتبتن على ثبلثة آالؾ دٌنار منجمة أي ممسطة على  -ٙ

ستة نجوم تدفع فً كل شهر نجماً أي لسطاً. على أنن إذا وفٌتها فً آجالها فؤنت حر، وعلٌه 
 أشهدنا وحرر بتارٌخ كذا وكذا.

 رة النور لما احتوته من أحكام فً ؼاٌة األهمٌة.بٌان فضل سو -2
 المرآن

َجاَجةُ  ُ نُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فٌَِها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فًِ ُزَجاَجٍة الزُّ }َّللاَّ
ٌْتُونٍَة الَ  يٌّ ٌُولَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َز ٌْتَُها ٌُِضًُء َوَلْو  َكؤَنََّها َكْوَكٌب ُدّرِ َشْرلٌٍَِّة َواَل َؼْربٌٍَِّة ٌََكاُد َز

 ُ ُ اْْلَْمثَاَل ِللنَّاِس َوَّللاَّ ٌََشاُء َوٌَْضِرُب َّللاَّ ُ ِلنُوِرِه َمْن  ٌَْهِدي َّللاَّ  بُِكّلِ لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُوٌر َعلَى نُوٍر 
ٍء َعِلٌٌم ) ًْ  [ٖ٘({ ]النور : َٖ٘ش

 التفسٌر:
نور، وحجابه نور،  -سبحانه-لسموات واألرض ٌدبر األمر فٌهما وٌهدي أهلهما، فهو هللا نور ا

به استنارت السموات واألرض وما فٌهما، وكتاب هللا وهداٌته نور منه سبحانه، فلوال نوره 
تعالى لتراكمت الظلمات بعضها فوق بعض. مثل نوره الذي ٌهدي إلٌه، وهو اإلٌمان والمرآن 

ة نور فً للب المإمن كم ة فً الحابط ؼٌر النافذة، فٌها مصباح، حٌث تجمع الكوَّ شكاة، وهً الُكوَّ
كوكب مضًء كالدُّر، ٌولَد  -لصفابها-المصباح فبل ٌتفرق، وذلن المصباح فً زجاجة، كؤنها 

المصباح من زٌت شجرة مباركة، وهً شجرة الزٌتون، ال شرلٌة فمط، فبل تصٌبها الشمس آخر 
فمط فبل تصٌبها الشمس أول النهار، بل هً متوسطة فً مكان من األرض ال  النهار، وال ؼربٌة

ٌضًء من نفسه لبل أن تمسه النار، فإذا َمسَّتْه  -لصفابه-إلى الشرق وال إلى الؽرب، ٌكاد زٌتها 
النار أضاء إضاءة بلٌؽة، نور على نور، فهو نور من إشراق الزٌت على نور من إشعال النار، 

ٌضًء فً للب المإمن. وهللا ٌهدي وٌوفك التباع المرآن َمن ٌشاء، وٌضرب  فذلن مثل الهدى
 األمثال للناس; لٌعملوا عنه أمثاله وحكمه. وهللا بكل شًء علٌم، ال ٌخفى علٌه شًء. 

 سبب النزول:
أن الٌهود لالوا لدمحم: كٌؾ ٌخلص نور هللا من دون السماء؟ فضرب  ابن عباس :"عن 

ُ نُوُر السََّماَواِت َواألْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ{، لال: وهو مثل هللا مثل ذلن لنوره،  فمال: }َّللاَّ
 .(٘)ضربه هللا لطاعته، فسمى طاعته نورا، ثم سماها أنوارا شتى"

                                                             

 .5ٖٕ٘/1(:ص2ٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . حكاه دون إسناد.5ٖٕ٘/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٕ)
 .5ٖٕ٘-5ٕٕ٘/1(:صٙٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٗٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٗ)
 .1ٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
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ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النور :   [، أي:" هللا نور السموات ٖ٘لوله تعالى:}َّللاَّ
نور، وحجابه نور، أنار السماواِت  -سبحانه-ٌهما وٌهدي أهلهما، فهو واألرض ٌدبر األمر ف

 .(ٔ)بالكواكب المضٌبة، واألرض بالشرابع واألحكام وبعثة الرسل الكرام"
هللا هادي من فً السماوات واألرض، فهم بنوره إلى الحك لال الطبري: المعنى:"

 .(ٕ)"ٌهتدون، وبهداه من حٌرة الضبللة ٌعتصمون
فً كبلم العرب: األضواء المدركة بالبصر. واستعمل مجازا « النور» المرطبً:"لال  

 :(ٖ)فٌما صح من المعانً والح فٌمال منه: كبلم له نور. ومنه: الكتاب المنٌر، ومنه لول الشاعر
 نََسٌب كؤّن علٌه ِمن شمِس الضُّحى ... نُوًرا وِمن فَلَِك الصباحِ َعُمودا

 :(ٗ)ر البلد، وشمس العصر ولمره. ولالوالناس ٌمولون: فبلن نو 
 فَإنَّن شمس والملوُن كواكُب ... ]إِذا طلعْت لَْم ٌَْبُد ِمْنُهنَّ َكْوَكُب[

 :(٘)ولال آخر 
ٌْدِ  ٌَِز  َهبلَّ لََصْدَت ِمَن اْلبِبلَِد ِلُمْفِضٍل ... لََمِر اْلمََباِبِل َخاِلِد ْبِن 

 :(ٙ)ولال آخر 
 ة ... فمد سار منها نورها وجمالهاإذا سار عبد هللا من مرو لٌل

فٌجوز أن ٌمال: هلل تعالى نور من جهة المدح ألنه أوجد األشٌاء ونور جمٌع األشٌاء منه 
ابتداإها وعنه صدورها وهو سبحانه لٌس من األضواء المدركة جل وتعالى عما ٌمول الظالمون 

 .(2)علوا كبٌرا"
ُ نُوُر وفً    [، وجوه:ٖ٘السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النور : لوله تعالى:}َّللاَّ

 .(5)، وأنس(1)أحدها : معناه: هللا هادي أهل السموات واألرض ، لاله ابن عباس
 .(ٕٔ)، والزهري(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)الثانً : هللا مدبر السموات واألرض، لاله ابن عباس أٌضا

 .(ٖٔ)ا ولمرهما"ٌدبر األمر فٌهما، نجومهما وشمسهم لال مجاهد وابن عباس:" 
 به وبمدرته أنارت أضواإها، واستمامت أمورها، ولامت مصنوعاتها لال المرطبً:أي:" 

فالكبلم على التمرٌب للذهن، كما ٌمال: الملن نور أهل البلد، أي: به لوام أمرها وصبلح جملتها، 
محضة، إذ هو مجاز، وهو فً صفة هللا حمٌمة  لجرٌان أموره على سنن السداد،  فهو فً الملن

الذي أبدع الموجودات وخلك العمل نورا هادٌا، ألن ظهور الموجود به حصل كما حصل 
 .(ٗٔ)" بالضوء ظهور المبصرات، تبارن وتعالى ال رب ؼٌره

ًّ بن كعبالثالث : هللا ضٌاء السموات واألرض ، لاله   .(٘ٔ)أُب
 .(ٔ)الرابع :  مزٌن السماوات واألرض باألنوار. لاله سهل بن عبدهللا

                                                             

 .ٖٗ٘، والتفسٌر المٌسر:ٖٔٔ/ٕصفوة التافسٌر: (ٔ)
 .22ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ط. بٌروت 1ٔالبٌت ألبً تمام )دٌوانه: (ٖ)
 .، تحمٌك د. هنداوئٖٕالبٌت للنابؽة الذبٌانً فً دٌوانه، وفً اإلٌضاح ص (ٗ)
 .5ٖٙ/ٕ، وزهر اآلداب:1ٔ/ٔالبٌت ألبً تمام، انظر: اخبار ابً تمام: (٘)
، ٌمدح ابن المبارن، 1ٔ/ٗٔ، ومخاصر تارٌخ دمشك:ٓٓٗ/ٔٔعر لعمار بن الحسن فً تارٌه بؽداد:الش (ٙ)

 . ٕٙ٘/ٕٔوهو ؼٌر منسوب فً تفسٌر المرطبً:
 .ٕٙ٘/ٕٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .1ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٕٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر: (ٕٔ)
 .1ٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
 .25ٔ-21ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٕ)ٌعنً: مزٌن السماوات واألرض باألنوار" لال سهل:" 
مزٌن  ، لالوا:"أبً بن كعب، والحسن، وأبو العالٌةوحكى الثعلبً والمرطبً عن 

 .(ٖ)السموات بالشمس والممر والنجوم، ومزٌن األرض باألنبٌاء والعلماء والمإمنٌن"
. وحكاه أبو (٘)ودمحم بن كعب المرظً، (ٗ)الخامس : منور السموات واألرض. لاله الضحان

 . (ٙ)اللٌث السمرلندي
ففسر النور بالمنّور وهذا على المبالؽة; ألنَّه لما كان خالك األنوار لال الواحدي:" 

والشمس والممر والنجوم التً بها نور السموات واألرض وصؾ بؤنَّه النور كما ٌمال: فبلن ُجود 
م وبُخل. إذا بالؽوا فً وصفه بهذه األشٌاء، وٌمال: فبلن وفبلن كرم، وٌمال فً ضده: فبلن لُو

رحمة وسخطة، وهو ال ٌكون فً نفسه رحمة وال سخطة وإنَّما ٌكونان منه، وعلى هذا الوجه 
ٌتوّجه أًٌضا لول من لال: ُمزٌِّن السموات بالشمس والممر والنجوم، ومزٌن األرض باألنبٌاء 

ر"والعلماء; ألنَّ معنى المزٌّن هنا: ا  .(2)لمنّوِ
األول أعم للمعانً وأصح مع التؤوٌل. أي: صفة دالبله التً لال المرطبً: "والمول  

ٌمذفها فً للب المإمن، والدالبل تسمى نورا. ولد سمى هللا تعالى كتابه نورا فمال:}وأنزلنا إلٌكم 
مبٌن{ ]المابدة:  [، وسمى نبٌه نورا فمال:}لد جاءكم من هللا نور وكتاب2ٗٔنورا مبٌنا{ ]النساء: 

[. وهذا ألن الكتاب ٌهدي وٌبٌن، وكذلن الرسول. ووجه اإلضافة إلى هللا تعالى أنه مثبت ٘ٔ
  .(1)الداللة ومبٌنها وواضعها"

ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ بكونه منّور  ر لوله تعالى }َّللاَّ لال اإلمام ابن المٌم: "ولد فُّسِ
السموات واألرض، فبنوره اهتدى أهل السموات واألرض. السموات واألرض، وهادي أهل 

وهذا إنما هو فعله، وإالَّ فالنور الذي هو من أوصافه لابم منه، ومنه اشتك له اسم النور، الذي 
هو أحد أسمابه الحسنى. والنور ٌضاؾ إلٌه سبحانه على أحد وجهٌن: إضافة صفة إلى 

 موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله.
 [.5ٙكموله: }َوأَْشَرلَِت اأْلَْرُض بِنُوِر َربَِّها{ ]الزمر: فاألول 

فً  -ملسو هيلع هللا ىلص-فهذا إشرالها ٌوم المٌامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل المضاء، ومنه لول النبً 
، وفً األثر اآلخر: (5)«أعوذ بنور وجهن الكرٌم أن تضلّنً، ال إله إال أنت»الدعاء المشهور: 

 .(ٓٔ)«بوجهن، أو بنور وجهن الذي أشرلت له الظلماتأعوذ »
أن الظلمات أشرلت لنور وجه هللا، كما أخبر تعالى أن األرض تشرق ٌوم المٌامة  -ملسو هيلع هللا ىلص-فؤخبر 
 بنوره.

                                                                                                                                                                               

 .ٔٔٔانظر: تفسٌر التستري: (ٔ)
 .ٔٔٔتفسٌر التستري:(ٕ)
 .2ٕ٘/ٕٔ، وتفسٌر المرطبً:ٓٓٔ/2انظر: الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .٘ٗ/ ٙوالبؽوي فً التفسٌر: ، وٓٓٔ/2ذكره الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .ٓٓٔ/2ذكره الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (٘)
 . ٕٔ٘/ٕانظر: بحر العلوم:(ٙ)
 .2ٕ٘/ٙٔالتفسٌر البسٌط: (2)
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر المرطبً: (1)
(5) . 
وهوانى على الناس ٌا أرحم الراحمٌن إلى من تكلنى اللهم إلٌن أشكو ضعؾ لوتى وللة حٌلتى » الحدٌث: (ٓٔ)

إلى عدو ٌتجهمنى أم إلى لرٌب ملكته أمرى إن لم تكن ساخطا على فبل أبالى ؼٌر أن عافٌتن أوسع لى أعوذ 
بنور وجهن الكرٌم الذى أضاءت له السموات وأشرلت له الظلمات وصلح علٌه أمر الدنٌا واآلخرة أن ٌحل على 

 .«سخطن لن العتبى حتى ترضى وال حول وال لوة إال بنؼضبن أو ٌنزل بى 
( : فٌه ابن إسحاق، وهو مدلس ثمة، وبمٌة ٖ٘/ٙ( لال الهٌثمى )ٖ٘/ٙأخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوابد )
دمحم بن إسحاق بن ٌسار( ولال: هذا حدٌث أبى  ٖٕٙٔ، ترجمة ٔٔٔ/ٙرجاله ثمات. وأخرجه أٌضا: ابن عدى )

نسمع أن أحدا حدث بهذا الحدٌث ؼٌره ولم نكتبه إال عنه. والضٌاء من طرٌك الطبرانى  صالح الراسبى لم
 (ٕٙٔ، رلم 25ٔ/5)
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وفً معجم الطبرانً والسنَّة له، وكتاب عثمان بن سعٌد الدارمً وؼٌرهما، عن ابن 
لٌس عند ربكم لٌل وال نهار، نور السموات واألرض من »ل: مسعود رضً هللا تعالى عنه لا

 .(ٔ)«نور وجهه
وهذا الذي لاله ابن مسعود رضً هللا تعالى عنه ألرب إلى تفسٌر اآلٌة من لول من 
فسرها بؤنه هادي أهل السموات واألرض، وأما من فسَّرها بؤنه منور السموات واألرض فبل 

 لحك أنُّه نور السموات واألرض بهذه االعتبارات كلها.تنافً بٌنه وبٌن لول ابن مسعود. وا
لال: لام  -رضً هللا عنه-وفً "صحٌح مسلم" وؼٌره من حدٌث أبً موسى األشعري 

إنَّ هللا ال ٌنام، وال ٌنبؽً له أن ٌنام، ٌخفض المسط »بخمس كلمات، فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-فٌنا رسول هللا 
لبل عمل النَّهار وعمل النَّهار لبل عمل اللٌل، حجابه النور لو  وٌرفعه، ٌرفع إلٌه عمل اللٌل

 .(ٕ)«كشفه ألحرلت سبحات وجهه ما انتهى إلٌه بصره من خلمه
صلى هللا علٌه -لال: سؤلت رسول هللا  -رضً هللا عنه-وفً "صحٌح مسلم" عن أبً ذر 

 .(ٖ)«هل رأٌت ربن؟ لال: "نور، أنَّى أراه"»: -وسلم
ٌمول: معناه: كان ثمَّ نور، أو  -رحمه هللا-: سمعت شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة -لال ابن المٌم-

حال دون رإٌته نور، فؤنَّى أراه؟. لال: وٌدل علٌه: أنَّ فً بعض األلفاظ الصحٌحة: هل رأٌت 
 .(ٗ)«رأٌت نوًرا»ربن؟ لال: 

صلى -: لوله -رضً هللا عنه-وٌدل على صحة ما لال شٌخنا فً معنى حدٌث أبً ذر 
النور المذكور فً  -وهللا أعلم-فهذا النور  ،(٘)«حجابه النور»فً الحدٌث اآلخر:  -هللا علٌه وسلم

 .(ٙ): "رأٌت نوًرا"-رضً هللا عنه-فً حدٌث أبى ذر 
لحسً والمعنوي، وذلن أنه تعالى "هللا نور السموات واألرض" ا لال الشٌخ السعدي:" 

بذاته نور، وحجابه نور الذي لو كشفه ألحرلت سبحات وجهه ما انتهى إلٌه بصره من خلمه، 

وبه استنار العرش والكرسً والشمس والممر والنور، وبه استنارت الجنَّة. وكذلن المعنوي 
رسله وعباده المإمن  ٌرجع إلى هللا، فكتابه نور، وشرعه نور، واإلٌمان والمعرفة فً للوب

 .(2)نور. فلوال نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل ٌفمد نوره فثمَّ الظلمة"
[، أي:" مثل نور هللا سبحانه ٖ٘لوله تعالى:}َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ فٌَِها ِمْصبَاٌح{ ]النور :  

للضوء، وضع فٌها سراج ثالب فً للب عبده المإمن ككوة فً الحابط ال منفذ لها لٌكون أجمع 
 .(1)ساطع"

أى: صفة نوره العجٌبة الشؤن فً اإلضاءة كصفة مشكاة وهً الكوة  لال الزمخشري:" 
 .(5)"فً الجدار ؼٌر النافذة، فٌها سراج ضخم ثالب

 [، لوالنٖ٘لوله تعالى:}َمثَُل نُوِرِه{ ]النور : وفً عود الضمٌر فً  

                                                             

 .المؤثور عن ابن مسعود رضً هللا عنه أنه لال: "نور السموات واألرض من نور وجهه"(ٔ)
 ولال: هذا مولوؾ وراوٌه ؼٌر معروؾ.، "ٖٔٔأخرج له البٌهمً فً األسماء والصفات ص"

أخرجه مسلم فً صحٌحه بترتٌب وتبوٌب دمحم فإاد عبد البالً/ كتاب اإلٌمان، باب لوله علٌه السبلم: "إن هللا (ٕ)
 برواٌات مماربة وفً بعضها: "حجابه النار". ٕٙٔ-ٔ/ٔٙٔ، 5ٕ٘، 5ٕٗ، 5ٖٕهللا ال ٌنام" األحادٌث: 

ة فً التوحٌد/ مراجعة ، وابن خزٌم٘ٓٗ، ٔٓٗ، ٗ/5ٖ٘وأخرجه اإلمام أحمد فً المسند بهامشه المنتخب 
 ."ٕٓ-5ٔوتعلٌك دمحم خلٌل هراس ص"

( وابن منده فً " اإلٌمان " 1ٕٕٖ، والترمذي )2٘ٔو 2ٔٔو 2٘ٔ/ ٘(، وأحمد 21ٔأخرجه مسلم )(ٖ)
 .(2ٗٗ(، والطٌالسً )22ٔ( و )22ٓ)
 .(22ٖ( و )22ٕوأخرجه ابن منده )، (21ٔ، رلم ٔٙٔ/ٔأخرجه مسلم )(ٗ)
. 
 سبك تخرٌجه. (٘)
 .5 - 1اجتماع الجٌوش اإلسبلمٌة" ص (ٙ)
 .1ٙ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٔٗ/ٖالكشاؾ: (5)
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. لاله ابن وجل، أي : مثل هداه فً للب المإمن، كمشكاة. أحدهما : أنه عابد إلى هللا، عز 
 .(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)، والحسن(ٔ)عباس

أي: مثل نور المإمن الذي ، والثانً : أن الضمٌر عابد إلى المإمن الذي دل علٌه سٌاق الكبلم
ًّ بن كعبلاله لاله . فً للبه، كمشكاة ، (ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)، وابن عباس أٌضا(ٗ)أُب

 .(1)، وٌحٌى بن سبلم(2)والضحان
"فشبه للب المإمن وما هو مفطور علٌه من الهدى ، وما ٌتلماه من المرآن لال ابن كثٌر: 

المطابك لما هو مفطور علٌه ، كما لال تعالى : } أَفََمْن َكاَن َعلَى َبٌِّنٍَة ِمْن َربِِّه َوٌَتْلُوهُ َشاِهٌد ِمْنهُ { 
من فً صفابه فً نفسه بالمندٌل من الزجاج الشفاؾ الجوهري ، [ ، فشبه للب المإ2ٔ]هود : 

وما ٌستهدٌه من المرآن والشرع بالزٌت الجٌد الصافً المشرق المعتدل ، الذي ال كدر فٌه وال 
 .(5)انحراؾ"
 .(ٓٔ)«مثل نور المإمنٌن»وكان أبً وابن مسعود ٌمرآن:  
 .(ٔٔ)«نور من آمن به مثل»، وروي أن فٌها « نور المإمن»وروي أن فً لراءته  
 ألوال: [،ٖ٘لوله تعالى:}َكِمْشَكاةٍ فٌَِها ِمْصبَاٌح{ ]النور : وفً  

، وابن (ٕٔ)كوة ال منفذ لها، والمصباح السراج ، لاله كعب األحبار«: المشكاة»أحدها : أن 
 .(2ٔ)، وحكاه المرطبً عن الجمهور(ٙٔ)، وسعٌد بن جبٌر(٘ٔ)، وأبو مالن(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)عمر

 .(1ٔ)المشكاة الكوة بلؽة الحبشة" ولال مجاهد:" 
 .(5ٔ)لفظ حبشً معرب"«: المشكاة»لال الكلبً : "

ْزَونَةُ  روي عن لال ابن عباس، لال:" فً البٌت. لال ٌحٌى: وهً  (ٕٓ)المشكاة: الرَّ
 .(ٕٔ)بالفارسٌة"

ْزَونَةُ: الكوة، وهً معربة" لال فً الصحاج:"  .(ٕٕ)الرَّ

 .(ٖٕ)المندٌل والمصباح الفتٌلة ، لاله مجاهد «:المشكاة»الثانً : 

                                                             

 .25ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .25ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .25ٔ-21ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕ٘٘/1(:صٓٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .25ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .25ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .1٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 ..ٕٓٙ/ٕٔ، وتفسٌرالمرطبً:5ٕ٘/ٖ، وزاد المسٌر:1ٖٔ/ٗانظر: المحرر الجٌز: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٗانظر: المحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .1ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٗٗ/ٔرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖٔ)
 .5ٕ٘٘/1(:صٖٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٕ٘٘/1(:صٖٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٕ٘/ٕٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر: (ٙٔ)
 .2ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر المرطبً: (2ٔ)
 .5ٕ٘٘/1(:ص5ٙ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .ٖٓٔ/ٗالنكت والعٌون: (5ٔ)
 .ٕٕٔمختار الصحاح: (ٕٓ)
 .5ٗٗ/ٔاخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕٔ)
 .ٕٕٔمختار الصحاح: (ٕٕ)
 .1ٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٕ)
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موضع الفتٌلة من المندٌل الذي هو كاألُنبوب ، والمصباح الضوء لاله ابن  «:المشكاة»الثالث : 
 .(ٖ)، واختاره ابن كثٌر(ٕ)، ودمحم بن كعب(ٔ)عباس

وهو الذُّبالة هذا هو المشهور; ولهذا لال بعده : } فٌَِها ِمْصَباٌح { ،  لال ابن كثٌر: وهذا " 
 .(ٗ)التً تضًء"

الحدٌد الذي به المندٌل وهً التً تسمى السلسلة والمصباح هو المندٌل ،  «:المشكاة»الرابع : 
 ً  .(٘)وهذا مروي عن مجاهد أٌضا

صدر المإمن والمصباح المرآن الذي فٌه والزجاجة للبه ، لاله أُبًَ بن  «:المشكاة»الخامس : أن 
 .(ٙ)كعب

الكوة فً الحابط ؼٌر النافذة، لال ابن جبٌر وجمهور «: المشكاة» لال المرطبً:" 
المفسرٌن، وهً أجمع للضوء، والمصباح فٌها أكثر إنارة منه فً ؼٌرها، وأصلها الوعاء ٌجعل 
فٌه الشًء. والمشكاة وعاء من أدم كالدلو ٌبرد فٌها الماء، هو على وزن مفعلة كالممراة 

 :(2)والمصفاة. لال الشاعر
 .(1)عٌنٌه مشكاتان فً حجر ... لٌضا التٌاضا بؤطراؾ المنالٌر "كؤن 

[، أي:" وذلن المصباح فً لندٌل من ٖ٘لوله تعالى:}اْلِمْصبَاُح فًِ ُزَجاَجٍة{ ]النور :  
 .(5)الزجاج الصافً"

 .(ٓٔ)أي : هذا الضوء مشرق فً زجاجة صافٌة" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)"أراد لندٌبل من زجاج شامً أزهر لال الزمخشري:" 
 .(ٕٔ)المرآن واإلٌمان الذي جعل فً صدره"«: المصباح» :"أُبًَ بن كعبلال  
 .(ٖٔ)المرآن"«: مصباح» لال الربٌع بن انس:" 
 .(٘ٔ)""والزجاجة هً الملب، (ٗٔ)هو النور واإلٌمان والمرآن"«: المصباح» لال السدي:" 

                                                             

 .1ٔٔ-1ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕ٘٘/1(:صٖٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1٘/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 ، ولم ٌنسباه ألحد.1ٕ٘ - 1ٕ٘/ ٕٔ، والمرطبً ٕٓٔ/2البٌت بهذه الرواٌة عند الثعلبً فً "الكشؾ والبٌان(2)

 ألحد.
، ٕٗ٘منسوبًا ألبً زبٌد فً كتابً: "الشعر والشعراء" البن لتٌبة ص وورد هذا البٌت برواٌة أخرى لصدره 
 .1ٔٔ"الصناعتٌن" ألبً هبلل العسكري ص 

 ورواٌة ابن لتٌبة:
 كؤنَّما عٌنه ولبان من حجر ... لٌضا ...

 ورواٌة العسكري:
 كؤن عٌنٌه فً ولَبٌَن من حجٍر ... لٌضا ...

 وهو من لصٌدة له ٌصؾ فٌها األسد.
نُمرة ٌجتمع فٌها الماء، ولٌضا: حفرا. والمنالٌر: جمع "منمار" وهو حدٌدة كالفؤس مشككة مستدٌرة لها  والَوْلب:

 خلؾ وٌُمطع بها الحجار واألرض الصلبة.
 .)نمر( 2ٕٗ/ ٗٔ)لٌض(، و"تاج العروس" للزبٌدي  ٕٕ٘/ 2)ولب(،  1ٓٔ/ ٔانظر: "اللسان" 

 .1ٕ٘-2ٕ٘/ٕٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٖٔ/ٕاسٌر:صفوة التف (5)
 .5٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .5ٕٙ٘/1(:ص2ٖ٘ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٕٙ٘/1(:ص2ٗ٘ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٕٙ٘/1(:ص2٘٘ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 . 52ٕ٘/1(:ص25٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم)(٘ٔ)
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 .(ٔ)"ره، ٌعنى: صدر دمحم ملسو هيلع هللا ىلصالزجاجة: صد لال كعب االحبار:" 
لال الماوردي: "ٌعنً: أن نار المصباح فً زجاجة المندٌل ألنه فٌها أضوأ ، وهو لول 

 .(ٕ)األكثرٌن"
ولال: }فً زجاجة{، ألنه جسم شفاؾ، والمصباح فٌه أنور منه فً ؼٌر  لال المرطبً:" 

الزجاج. والمصباح: الفتٌل بناره أي فً اإلنارة والضوء. وذلن ٌحتمل معنٌٌن: إما أن ٌرٌد أنها 
بالمصباح كذلن، وإما أن ٌرٌد أنها فً نفسها لصفابها وجودة جوهرها كذلن. وهذا التؤوٌل أبلػ 

 .(ٖ)نور"فً التعاون على ال
{ ]النور :   يٌّ َجاَجةُ َكؤَنََّها َكْوَكٌب ُدّرِ [، أي:" الزجاجة تشبه الكوكب ٖ٘لوله تعالى:}الزُّ

 .(ٗ)الدري فً صفابها وحسنها"
شبهه فً زهرته بؤحد الدراري من الكواكب وهً المشاهٌر،  لال الزمخشري:" 

 .(٘)"كالمشترى والزهرة والمرٌخ وسهٌل ونحوها
ًّ بن ك  .(ٙ)ٌعنى: صدر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بالكوكب الدري" عب: "لال أب

 .(2)فملبه لما استنار فٌه المرآن واإلٌمان كؤنه كوكب دري" لال أبً بن كعب:" 
{ ]النور : وفً   يٌّ  ثبلثة ألوال: [،ٖ٘لوله تعالى:}َكْوَكٌب ُدّرِ

 .(1)أحدها : المراد: كوكب الزهرة خاصة، لاله الضحان
ًّ بن كعبكوكب مضًء، الثانً : أنه  ، وحكاه الماوردي (ٓٔ)، ولتادة(5)من ؼٌر تعٌٌن ، لاله أب
 .(ٔٔ)عن األكثرٌن

 .(ٖٔ)فهذا مثل ضربه هللا لهذا" ، "(ٕٔ)"}كوكب درّي{، لال: منٌر مضًء" عن لتادة: 
 .(ٗٔ)الثالث: معناه: كوكب ضخم. وهذا مروي عن لتادة أٌضا

 :(٘ٔ)أربع لراءات، ففٌه «دّري»وأما لوله: 

، بضم الدال وترن الهمز، وهً لراءة نافع، وتفسٌرها: أنه مضًء ٌشبه الدر «ُدريّ »إحداها : 
 لضٌابه ونمابه .

 الثانٌة : بالضم والهمز، وهً لراءة عاصم فً رواٌة أبً بكر ، وتفسٌرها: أنه مضًء .
وتفسٌرها: أنه متدافع ألنه الثالثة : بكسر الدال وبالهمز، وهً لراءة أبً عمرو والكسابً ، 

 بالتدافع ٌصٌر منمضاً فٌكون ألوى لضوبه مؤخوذ من درأ، أي: دفع ٌدفع .
الرابعة : بالكسر وترن الهمز، وهً لراءة المفضل بن عاصم ، ، وتفسٌرها: أنه جار كالنجوم 

 الدراري الجارٌة من: دّر الوادي، إذا جرى .

                                                             

 . 52ٕ٘/1(:ص1ٓ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٔ)
 .ٖٓٔ/ٗالنكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٕ٘/ٖٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .52ٕ٘/1(:ص1ٖ٘ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .52ٕ٘/1(:ص1ٕ٘ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .51ٕ٘/1(:ص1٘٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .51ٕ٘/1(:ص12٘ٗٔانظر: ابن ابً حاتم) (5)
 .51ٕ٘/1(:ص11٘ٗٔانظر: ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖ-ٔ/ٗانظر: النكت العٌون: (ٔٔ)
 .51ٕ٘/1(:ص11٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .51ٕ٘/1(:ص1ٙ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .51ٕ٘/1(:ص5ٓ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
-1ٗٔ/5ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٖ٘-ٖٕٖ/٘، والحجة للمراء السبعة:ٙ٘ٗ-٘٘ٗانظر: السبعة فً المراءات: (٘ٔ)

 .ٖ-ٔ/ٗ، والنكت العٌون:1٘ٔ
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ٌْتُونٍَة اَل َشْرلٌٍَِّة َواَل َؼْربٌٍَِّة{ ]النور : لوله تعالى:}ٌُولَُد ِمْن َشَجَرةٍ مُ   [، أي:" ٖ٘بَاَرَكٍة َز
ٌولَد المصباح من زٌت شجرة مباركة، وهً شجرة الزٌتون، ال شرلٌة فمط، فبل تصٌبها الشمس 
آخر النهار، وال ؼربٌة فمط فبل تصٌبها الشمس أول النهار، بل هً متوسطة فً مكان من 

 .(ٔ)وال إلى الؽرب" األرض ال إلى الشرق
أي : ٌستمد من زٌت زٌتون شجرة مباركة } زٌتونة { بدل أو عطؾ  لال ابن كثٌر:" 

بٌان}ال َشْرلٌٍَِّة َوال َؼْرِبٌٍَّة{، أي : لٌست فً شرلً بمعتها فبل تصل إلٌها الشمس من أول النهار ، 
ط ، تَْفَرعه الشمس من وال فً ؼربٌها فٌتملّص عنها الفًء لبل الؽروب ، بل هً فً مكان وس

 .(ٕ)أول النهار إلى آخره ، فٌجًء زٌتها معتدال صافٌا مشرلا"
ٌولد هذا المصباح من شجرة، أى: ابتدأ ثموبه من شجرة الزٌتون،  لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)"ٌعنى: زوٌت ذبالته بزٌتها، }مباركة{: كثٌرة المنافع
 وفً كون الزٌتون شجرة مباركة، وجهان:

 .(ٗ)ألن هللا بارن فً زٌتون الشام فهو أبرن من ؼٌره. حكاه الماورديأحدهما : 
الثانً : ألن الزٌتون ٌورق ؼصنه من أوله إلى آخره ولٌس له فً الشجر مثٌل إال الرمان. لاله 

 :(ٙ)،  ومنه لول الشاعر(٘)الزجاج
اِن وال مَّ ٌُْت الؽَِرٌُب َكَما بُوِرَن  ....   نَْضُر الرُّ ٌْتُونِ بُوِرَن اْلَم  زَّ

 وإنما خص الزٌتونة من بٌن سابر األشجار، ألن دهنها أضوأ وأصفر. لال الثعلبً:" 
 ولٌل: ألنه ٌورق ؼصنها من أوله الى آخره وال ٌحتاج دهنه إلى عصار ٌستخرجه.

 ولٌل: ألنها أول شجرة نبتت من الدنٌا، ولٌل: بعد الطوفان. 
 واألرض الممدسة. ولٌل: ألن منبتها منزل األنبٌاء واألولٌاء

 .(2)لال: لذلن لال مباركة" -علٌه السبلم-ولٌل: ألنه بارن فٌها سبعون نبٌا منهم إبراهٌم 

 .(2)مباركة"
ٌْتُونٍَة اَل َشْرلٌٍَِّة َواَل َؼْرِبٌٍَّة{ ]النور : وفً    [، سبعة ألوال:ٖ٘لوله تعالى:}َز

س شًء ال فً حال أحدها: أن هذه الشجرة الزٌتونة هً فً صحراء بحٌث ال ٌسترها عن الشم
شرولها وال فً حال ؼروبها، وما كانت من الزٌتون هكذا فثمرها أجود. وهذا معنى لول ابن 

                                                             

 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .ٗٓٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .٘ٗ/ٗمعانً المرآن: (٘)
حٌث لال: وٌمال: نََضح الشَّجر  ٕٙوهو منسوب له فً: كتاب "النَّبات" لؤلصمعً ص البٌت ألبً طالب (ٙ)

 ٌنضح نضًحا، إذا تفطَّر للتورٌك، لال أبو طالب بن عبد المطلب:
 بورن المٌت الؽرٌب كما بورن ... نضُح الرمان والزٌتون.

وفً "دٌوان شٌخ األباطح  بمثل رواٌة: األصمعً. 2ٖٔو"نسب لرٌش" ألبً عبد هللا المصعب الزبٌري ص 
 بمثل رواٌة األصمعً. ٕٔابن جنً" ص  أبً طالب جمع أبً هفَّان المهزمً وشرح أبً الفتح

 وعنده: ٔ٘/ ٙو"األؼانً" لؤلصفهانً 
 بورن .. .. نضر الرٌحان والزٌتون

 وعندهما )نبع( فً موضع )نضح(. 1ٕ٘/ ٕٔ، والمرطبً ٔٔ٘/ ٓٔو"المحرر الوجٌز" البن عطٌة 
 وعنده: "نَْضر" بمثل رواٌة الواحدي. 2٘ٗ/ ٙلبحر المحٌط" ألبً حٌان و"ا

وذكر رواٌة الدٌوان ورواٌة صاحب األؼانً، لكن رواٌة صاحب  2ٙٗ، ٖٙٗ/ ٓٔو"خزانة األدب" للبؽدادي 
اج  جَّ  ٘ٗ/ ٗاألؼانً عنده: .. كما بورن ؼُصُن الرٌحان والزٌتون. والبٌت ؼٌر منسوب فً "معانً المرآن" للزَّ

 وعنده: )نضر(. 11ٖٔ/ ٖوفً المطبوع: .. كما بورن نظم .. ، و"أحكام المرآن" البن العربً 
: "بورن المٌت" إلخ جملة دعابٌة، والبركة: الزٌادة، 2ٓٗ/ ٓٔأما معنى البٌت فمد لال البؽدادي فً "الخزانة" 

نضح الشجر إذا تفطَّر، وأراد به اسم  : الملٌل ..-بفتح النون وسكون الّضاد المعجمة بعدها حاء مهملة-والنضح 
 المفعول أي الفروع المنشمة عند ما ٌخرج. والزٌتون معطوؾ على نضح.

 .ٗٓٔ/2الكشؾ والبٌان: (2)
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، (2)، والطبري(ٙ)، وأبو عبٌدة(٘)، واختاره الفراء(ٗ)، عكرمة(ٖ)، ولتادة(ٕ)، ومجاهد(ٔ)عباس
 .(5)، وابن كثٌر(1)والزجاج

من األرض، فبل ٌسترها عن الشمس  (ٓٔ)لال الفراء:" هً شجرة الزٌت تنبت على تلعة
شًء. وهو أجود لزٌتها فٌما ذكر. والشرلٌة: التً تؤخذها الشمس إذا شرلت، وال تصٌبها إذا 
ؼربت ألن لها سترا. والؽربٌة التً تصٌبها الشمس بالعشً وال تصٌبها بالؽداة، فلذلن لال ال 

تمول فً الكبلم: فبلن ال مسافر  شرلٌة وحدها وال ؼربٌة وحدها ولكنها شرلٌة ؼربٌة، وهو كما
 .(ٔٔ)وال ممٌم إذا كان ٌسافر وٌمٌم، معناه: أنه لٌس بمنفرد بإلامة وال بسفر"

لال أبو عبٌدة: المعنى:" ال بشرلٌة تضحى للشمس وال تصٌب ظبل وال بؽربٌة فى الظل 
وال ٌصٌبها الشرق ولكنها شرلٌة وؼربٌة ٌصٌبها الشرق والؽرب وهو خٌر الشجر 

 .(ٕٔ)بات"والن
أي: لٌست شرلٌة وحدها حتى ال تصٌبها الشمس إذا ؼربت، وإنما لها  لال الطبري:"

نصٌبها من الشمس بالؽداة ما دامت بالجانب الذي ٌلً الشرق، ثم ال ٌكون لها نصٌب منها إذا 
ًّ إذا مالت إلى جانب  مالت إلى جانب الؽرب، وال هً ؼربٌة وحدها، فتصٌبها الشمس بالعش

وال تصٌبها بالؽداة، ولكنها شرلٌة ؼربٌة، تطلع علٌه الشمس بالؽداة، وتؽرب علٌها، الؽرب، 
، لالوا: إذا كانت كذلن، كان أجود لزٌتها" ًّ  .(ٖٔ)فٌصٌبها حّر الشمس بالؽداة والعش

لال الزجاج:" أكثر التفسٌر أنها لٌست مما تطلع علٌه الشمس فً ولت شرولها فمط أو 
ها فً ولت من النهار شًء، أي فهً شرلٌة ؼربٌة، أي تصٌبها عند الؽروب، أي لٌس ٌستر

 .(ٗٔ)الشمس بالؽداة، والعشى، فهو أنضر لها وأجود لزٌتها وزٌتونها"
للشمس،  وزٌتها  لال لتادة: "هً شجرة ال ٌفً علٌها ظل شرق وال ؼرب، ضاحٌة

 .(٘ٔ)أصفى الزٌت"

نبت فً فبلة من األرض ال ٌظلها جبل وال شجر وال بنٌان وال شًء مما  لال عكرمة:"
 .(ٙٔ)خلك هللا"

الشجرة تكون فً مكان ال ٌسترها من الشمس شًء، تطلع علٌها، وتؽرب  لال عكرمة:"
 .(2ٔ)علٌها"

تلن زٌتونة بؤرض فبلة، إذا أشرلت الشمس أشرلت علٌها، وإذا ؼربت  لال عكرمة:"
 .(ٔ)فى ما ٌكون من الزٌت"ؼربت علٌها، فذان أص

                                                             

 .ٕٓٓٙ/1(:ص55٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٙٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
وعزاه أًٌضا لعبد بن  ٕٓٓ/ ٙالمنثور" . وذكره السٌوطً فً "الدر ٓٙ/ ٕرواه عبد الرزاق فً "تفسٌره" (ٖ)

 .حمٌد والطبري. ولم أره فً الطبري
 .ٕٓٓٙ/1(:صٓٓٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٙٙ/ٕمجاز المرآن: (ٙ)
 .12ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .٘ٗ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .ٓٙ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ارتفع من األرض التلعة هنا: ما(ٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٙٙ/ٕمجاز المرآن: (ٕٔ)
 .1ٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .٘ٗ/ٗمعانً المرآن: (ٗٔ)
وعزاه أًٌضا لعبد بن  ٕٓٓ/ ٙ. وذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" ٓٙ/ ٕرواه عبد الرزاق فً "تفسٌره" (٘ٔ)

 .حمٌد والطبري. ولم أره فً الطبري
 .ٕٓٓٙ/1(:صٓٓٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
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شجرة بالصحراء ال ٌظلها شجر وال جبل وال كهؾ وال ٌوارٌها شًء  ولال ابن عباس:"
 .(ٕ)هو أجود لزٌتها"

هً التً بشّك الجبل، التً ٌصٌبها شروق الشمس وؼروبها،  لال مجاهد وابن عباس:"
 .(ٖ)إذا طلعت أصابتها، وإذا ؼربت أصابتها"

فالشمس تصٌبها بالؽداة والعشً، فتلن ال تعد شرلٌة وال  لال سعٌد بن جبٌر:"و
 .(ٗ)ؼربٌة"

لٌست بشرلٌة ٌجوزها المشرق دون المؽرب، ولٌست بؽربٌة ٌجوزها  ولال السدي:"
 .(٘)المؽرب دون المشرق، ولكنها على رأس جبل أو صحراء تصٌبها الشمس النهار كله"

لو أن زٌتونة كانت فً وسط الزٌتون ال تصٌبها الشمس عند  ولال دمحم بن كعب:"
مطلعها حٌن تطلع وال عند ؼروبها حٌن تؽرب، فؤصفى زٌتها زٌتونها ذلن ألشفى على أن 

 .(ٙ)ٌضًء"
}ال شرلٌة{ :ال ٌسترها من الشرق شًء، }وال ؼربٌة{: ال ٌسترها من  ولال الكلبً:"

 .(2)الؽرب شًء فهو أصفى للزٌت "
شجرة التّؾ بها الشجر، فهً خضراء ناعمة، ال تصٌبها الشمس على أّي حال كانت، ال  الثانً:

 .(5)، ورواه سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس(1)إذا طلعت وال إذا ؼربت. لاله أبً بن كعب
الثالث : ٌعنً: لٌست فً ممنوة ال تصٌبها الشمس، وال هً بارزة للشمس ال ٌصٌبها الظل، فهً 

 .(ٓٔ)ال الظل. وهذا لول السديلم ٌضرها الشمس و
ولال ابن لتٌبة:"أي: لٌست فً مشرلة أبدا، فبل ٌصٌبها ظل. وال فً ممنؤة أبدا، فبل  

تصٌبها الشمس. ولكنها لد جمعت األمرٌن فهً شرلٌة ؼربٌة: تصٌبها الشمس فً ولت، 
 .(ٔٔ)وٌصٌبها الظل فً ولت"

حر، وال فً الؽرب فٌضر بها البرد وهً الرابع: أنها معتدلة، لٌست من شجر الشرق فٌلحمها ال
 .(ٕٔ)رواٌة ابن ظبٌان عن ابن عباس

 .(ٖٔ)زٌد بن أسلمالخامس: أنها شامٌة. ألن الشام ال شرلً وال ؼربً. لاله 
 .(ٗٔ). وهذا لول دمحم بن كعبأنها المْبلٌةالسادس : 
 . (٘ٔ)عباسانها شجرة وسط الشجر، لٌست من الشرق وال من الؽرب. لاله ابن السابع : 

 .(ٙٔ)متٌامنة الشؤم، ال شرلً ، وال ؼربً" ولال ابن زٌد:"
أنها شجرة فً وسط الشجر ال تصٌبها الشمس فً شرق وال ؼرب وهً من وجوه الثامن : 

 . (ٖ)، ودمحم بن كعب(ٕ)، وأبو مالن(ٔ)الشجر. وهذا مروي عن سعٌد بن جبٌر

                                                                                                                                                                               

 .ٕٓٓٙ/1(:صٔٓٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٓٓٙ/1(:ص55٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٓٙ/1(:صٙٓٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔٓٙ/1(:ص٘ٓٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .٘ٙ/ٕ(:ص5ٕٔتفسٌر المرىن من الجامع البن وهب) (ٙ)
 .ٓٗٗ/ٕ(:ص5ٕٗٓتفسٌر عبدالرزاق) (2)
 .1ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٙ/ٖانظر: زاد المسٌر: (5)
 .ٖٓٔ/2، والزمخشري فً الكشاؾ:ٖٓٔ/2حكاه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٓؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/2، والزمخشري فً الكشاؾ:ٖٓٔ/2لكشؾ والبٌان:حكاه عنه الثعلبً فً ا (ٕٔ)
 .ٕٔٓٙ/1(:صٔٔٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٔٓٙ/1(:ص2ٓٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٙٔ/5ٔاخجره الطبري: (٘ٔ)
 .1ٙٔ/5ٔاخجره الطبري: (ٙٔ)
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إذا طلعت وال إذا ؼربت، وذلن وحكً عن عطٌة:" أنها وسط الشجر، ال تنالها الشمس  
 .(ٗ)أجود لزٌتها: لاله عطٌة"

لال ابن عباس فٌما حكى عنه الطبري معناه: أنها شجرة فً دوحة لد  لال ابن عطٌة:" 
 أحاطت بها فهً ؼٌر منكشفة من جهة الشرق وال من جهة الؽرب.

 لال ابن عطٌة: وهذا لول ال ٌصح عندي عن ابن عباس، ألن الوجود ٌمتضً أن
 .(٘)الشجرة التً تكون بهذه الصفة ٌنفسد جناها"

التاسع : أنها لٌست من شجر الدنٌا التً تكون شرلٌة أو ؼربٌة ، وإنما هً من شجر الجنة ، 
 .(ٙ)لاله الحسن

وهللا لو كانت فً األرض لكانت شرلٌة أو ؼربٌة، ولكنما هو مثل ضربه  لال الحسن:"
 .(2)هللا لنوره"
أفصح المرآن بؤنها من شجر الدنٌا ألنها بدل من الشجرة فمال ولد  لال الثعلبً:" 
 .(1)زٌتونة"

 .(5)العاشر : أنها لٌس فً شجر الشرق وال فً شجر الؽرب مثلها ، حكاه ٌحٌى ابن سبلم
، وابن (ٓٔ)أنه مثل، معناه: رجل صالح، ال ٌهودي وال نصرانً. لاله ابن عباس الحادي عشر :

 .(ٕٔ)مماتل، وهو معنى لول (ٔٔ)عمر
ٌصلً لبل المشرق كفعل النصارى وال  -علٌه السبلم -لال مماتل:" ٌمول لم ٌكن إبراهٌم 

 .(ٖٔ)لبل المؽرب كفعل الٌهود، ولكنه كان ٌصلً لبل الكعبة"
فً هذه اآلٌة لال: "المشكاة جوؾ دمحم، والزجاجة للبه، وروي الثعلبً عن ابن عمر  

ال شرلٌة وال ؼربٌة ال ٌهودي وال نصرانً، تولد من والمصباح النور الذي جعل هللا فٌه، 
شجرة مباركة إبراهٌم، نور على نور النور الذي جعل هللا فً للب إبراهٌم كما جعل فً للب دمحم 

 .(ٗٔ)ملسو هيلع هللا ىلص "
}ال شرلٌة وال ؼربٌة{، ٌعنً: إبراهٌم لم ٌكن ٌهودٌا وال نصرانٌا  ولال دمحم بن كعب:" 

ا مسلما، وإنما لال ذلن ألن الٌهود تصلً لبل المؽرب والنصارى لبل المشرق ولكن كان حنٌف
ٌكاد زٌتها ٌضًء ولو لم تمسسه نار ٌعنً تكاد محاسن دمحم تظهر للناس لبل أن أوحً إلٌه نور 

 .(٘ٔ)على نور أي نبً من نسل نبً "

                                                                                                                                                                               

، وعزاه إلى ٕٔٓ/ٙ، وأورده السٌوطً فً الدر المنثور:ٓٙ/ٙرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 سعٌد بن منصور وعبد بن حمٌد وابن المنذر وابن أبً حاتم.

 ، وعزاه إلى عبد بن حمٌد.ٕٔٓ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)
 زاه إلى عبد بن حمٌد.، وعٕٔٓ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٖ)
 .ٗٓٗ/ٖ، وأحكام المرآن البن العربً:٘ٓٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)

ٌٍَّة { لال : هً شجرة فً موضع من الشجر ،  :"ٓٙ/ٙولال ابن كثٌر: لال عطٌة العوفً : } ال َشْرلٌٍَِّة َوال َؼْرِب
 ؽرب".ٌرى ظل ثمرها فً ورلها ، وهذه من الشجر ال تطلع علٌها الشمس وال ت

 .1٘ٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (٘)
 .12ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .12ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٗٓٔ/2، ونمله الزمخشري بتمامه فً الكشاؾ:ٗٓٔ/2الكشؾ والبٌان: (1)
 .ٗٓٗ/ٖ، واحكام المرىن البن العربً:٘ٓٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٔٓٙ/1(:ص5ٓٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٗٓٗ/ٖ، وأحكام المرآن البن العربً:٘ٓٔ/ٗ، والنكت والعٌون:٘ٓٔ/2انظر: الكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
 .ٕٓٓ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٓٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٗٓٗ/ٖ، وأحكام المرآن البن العربً:٘ٓٔ/ٗ، وانظر: النكت والعٌون:٘ٓٔ/2الكشؾ والبٌان: (ٗٔ)
 .٘ٓٔ/2ذكره الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (٘ٔ)
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دة ، وفً أهل الؽرب المعنى: أن اإِلٌمان لٌس بشدٌد وال لٌن ألن فً أهل الشرق شالثانً عشر: 
 .(ٔ)لٌٌن. حكاه الماوردي

وأولى هذه األلوال بتؤوٌل ذلن، لول من لال: إنها شرلٌة ؼربٌة، ولال:  لال الطبري:"
ًّ دون الؽداة، ولكن الشمس تشرق علٌها  ومعنى الكبلم: لٌست شرلٌة تطلع علٌها الشمس بالعش

الكبلم; ألن هللا إنما وصؾ الزٌت الذي وتؽرب، فهً شرلٌة ؼربٌة، وإنما للنا ذلن أولى بمعنى 
ٌولد على هذا المصباح بالصفاء والجودة، فإذا كان شجره شرلٌا ؼربٌا، كان زٌته ال شّن أجود 

 .(ٕ)وأصفى وأضوأ"
وأولى هذه األلوال الموُل األول ، وهو أنها فً مستوى من األرض ، فً  لال ابن كثٌر:"

مكان فسٌح بارز ظاهر ضاح للشمس ، تَْفرعه من أول النهار إلى آخره ، لٌكون ذلن أصفى 
ٌْتَُها ٌُِضًُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ  لزٌنتها وألطؾ ، كما لال ؼٌر واحد ممن تمدم ; ولهذا لال : } ٌََكاُد َز

 .(ٖ)ٌر {"نَا
ٌْتَُها ٌُِضًُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ َناٌر{ ]النور :   -[، أي:" ٌكاد زٌتها ٖ٘لوله تعالى:}ٌََكاُد َز
 .(ٗ)ٌضًء من نفسه لبل أن تمسه النار، فإذا َمسَّتْه النار أضاء إضاءة بلٌؽة" -لصفابه

لمإمن ٌكاد لال ٌحٌى:" ٌكاد زٌت الزجاجة ٌضًء ولو لم تمسسه نار وهو مثل للب ا 
أن ٌعرؾ الحك من لبل أن ٌبٌن له فٌما ٌذهب إلٌه للبه من موافمة الحك فٌما أمر به وفٌما ٌذهب 

 .(٘)إلٌه من كراهٌة ما نهً عنه"
ٌمول: تكاد حجة المرآن تتضح وإن لم تمرأ، ولٌل: تكاد حجج هللا على  لال الثعلبً:" 

 .(ٙ)رآن"خلمه تضًء لمن فكر فٌها وتدبرها ولو لم ٌنزل الم
أن هذا المرآن من عند هللا، وأنه كبلمه، فجعل مثله ومثل كونه من  لال الطبري: ٌعنً:"

عنده، مثل المصباح الذي ٌولد من الشجرة المباركة، التً وصفها جّل ثناإه فً هذه اآلٌة. وعنى 

ٌْتَُها ٌُِضًُء{: أن حجج هللا تعالى ذكره على خلمه تكاد من بٌ انها ووضوحها بموله: }ٌََكاُد َز
تضًء لمن فكر فٌها ونظر أو أعرض عنها ولها }َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر{ ٌمول: ولو لم ٌزدها هللا 
بٌانا ووضوحا بإنزاله هذا المرآن إلٌهم; منبها لهم على توحٌده، فكٌؾ إذا نبههم به وذكَّرهم 

هللا ونور على البٌان، والنور بآٌاته، فزادهم به حجة إلى حججه علٌهم لبل ذلن، فذلن بٌان من 
 .(2)الذي كان لد وضعه لهم ونصبه لبل نزوله"

، وأنه لتؤللبه ٌكاد ٌضًء من ؼٌر (1)وصؾ الزٌت بالصفاء والوبٌص لال الزمخشري:" 
 .(5)"ؼٌر نار

 .(ٓٔ)عن ابن عباس لوله: "}ٌكاد زٌتها ٌضًء{، ٌعنى: نارا"
 .(ٔٔ)الضوء إشراق الزٌت" لال ابن زٌد:"

 .(ٕٔ)هو أجود الزٌت" بن جبٌر:"لال سعٌد 
 .(ٖٔ)عن عكرمة لوله: "}ٌكاد زٌتها ٌضًء{، ٌمول: من شدة النور، ذلن مثل المإمن"

                                                             

 .٘ٓٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .12ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓ٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٙٓٔ/2الكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .11ٔ-12ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 لال المحمك: لم أجده. (1)
 .ٕٔٗ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٕٕٓٙ/1(:ص٘ٔٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٕٓٙ/1(:صٙٔٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٕٓٙ/1(:ص2ٔٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕٓٙ/1(:صٕٔٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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ٌكاد من رأى دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ٌعلم أنه  :لوله: "}ٌكاد زٌتها ٌضًء{، لال لال سعٌد بن جبٌر:
 .(ٔ)رسول هللا وإن لم ٌتكلم"

ن عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌبٌن للناس ولو لم ٌتكلم أنه نبً كما ٌكاد ٌكاد دمحم ب لال كعب االحبار:"
 .(ٕ)ذلن الزٌت أن ٌضًء"

[، أي:" نور فوق نور، فهو نور من إشراق ٖ٘لوله تعالى:}نُوٌر َعلَى نُوٍر{ ]النور :  
 .(ٖ)الزٌت على نور من إشعال النار"

 .(ٗ)د ٌضًء ولو لم تمسسه النار"ٌعنً: النار على هذا الزٌت الذي كا لال الطبري:" 
 .(٘)ٌعنً: نور المصباح على نور الّزجاجة والّدهن" لال ابن لتٌبة:" 
ٌعنً: أن المرآن نور من هللا ٌخلمه مع ما لد ألام لهم من الدالبل واألعبلم  لال الثعلبً:" 

 .(ٙ)لبل نزول المرآن فازدادوا بذلن نورا على نور"
أى: هذا الذي شبهت به الحك نور متضاعؾ لد تناصر فٌه المشكاة  لال الزمخشري:" 

والزجاجة والمصباح والزٌت، حتى لم تبك مما ٌموى النور وٌزٌده إشرالا وٌمده بإضاءة: بمٌة، 
وذلن أن المصباح إذا كان فً مكان متضاٌك كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع لنوره، بخبلؾ 

وٌنتشر، والمندٌل أعون شًء على زٌادة اإلنارة، وكذلن  المكان الواسع فإن الضوء ٌنبث فٌه
 .(2)"الزٌت وصفاإه

 [،  ألوال:ٖ٘لوله تعالى:}نُوٌر َعلَى نُوٍر{ ]النور : وفً  
 .(1)أحدها : ٌعنً: ضوء النار على ضوء الزٌت على ضوء الزجاجة ، لاله مجاهد

 .(5)الثانً: ٌعنى بذلن: إٌمان العبد وعمله. لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)ٌعنً: دمحما ملسو هيلع هللا ىلص كان عمله نورا ولوله نورا" ولال أبو اللٌث:" 

 .(ٔٔ)الثالث : نور النبوة على نور الحكمة ، لاله الضحان

 .(ٕٔ)الرابع : نور نبً من نسل نبً ، لاله ٌحٌى بن سبلم
 .(ٖٔ). لاله السدينور المرآن ونور اإلٌمانالخامس: 
ور النار حٌن اجتمعا أضاءا، وال ٌضًء واحد بؽٌر نور الزٌت ون لال السدي:" 

 .(ٗٔ)"صاحبه، كذلن نور المرآن ونور اإلٌمان حٌن اجتمعا، فبل ٌكون واحد منهما إال بصاحبه
 .(٘ٔ)ولال ابن زٌد:"نور المرآن. لاله ابن زٌد

 .(ٙٔ)"هذا مثل ضربه هللا للمرآن، ٌمول: لد جاء منً نور وهدى متظاهر ولال لتادة:"

                                                             

 .ٕٕٓٙ/1(:صٖٔٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٓٙ/1(:ص1ٔٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم ) (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .11ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .51ٔتؤوٌل مشكل المرآن: (٘)
 .ٙٓٔ/2الكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٖالكشاؾ: (2)
 .11ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٓٙ/1(:صٕٓٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٗٔ٘/ٕبحر العلوم: (ٓٔ)
 .٘ٓٔ/ٌٗون:انظر: النكت والع (ٔٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .ٖٕٓٙ/1(:صٕٔٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٕٓٙ/1(:صٕٔٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .11ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٕٓٙ/1(:صٖٕٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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عن أبً بن كعب فً هذه اآلٌة: "}نور على نور{، فهو ٌتملب فً خمسة من وروي  
النور فكبلمه نور، وعمله نور ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصٌره إلً النور ٌوم المٌامة إلى 

 .(ٔ)الجنة"
ٌعنً بموله: }نُوٌر َعلَى نُوٍر{ هذا المرآن نور من عند هللا، أنزله إلى خلمه  لال الطبري:" 
ون به، }َعلَى نُوٍر{ على الحجج والبٌان الذي لد نصبه لهم لبل مجًء المرآن إنزاله إٌاه، ٌستضٌب

مما ٌدّل على حمٌمة وحدانٌته، فذلن بٌان من هللا، ونور على البٌان، والنور الذي كان وضعه لهم 
 .(ٕ)ونصبه لبل نزوله"

ُ ِلنُوِرِه َمْن ٌََشاُء{ ]النور   وهو  -[، أي:" ٌوفك هللا التباع نوره ٖ٘: لوله تعالى:}ٌَْهِدي َّللاَّ
 .(ٖ)من ٌشاء من عباده" -المرآن 

 .(ٗ)ٌهدي هللا لدٌنه من ٌشاء من عباده" لال مماتل:" 
 .(٘)ٌعنً: ٌعطً النبوة لمن ٌشاء" لال أبو اللٌث:" 
ٌمول تعالى ذكره: ٌوفك هللا التباع نوره، وهو هذا المرآن، من ٌشاء من  لال الطبري:" 

 .(ٙ)عباده"
ٌهدي هللا لهذا النور الثالب من ٌشاء من عباده، أى: ٌوفك إلصابة  لال الزمخشري:" 

الحك من نظر وتدبر بعٌن عمله واإلنصاؾ من نفسه، ولم ٌذهب عن الجادة الموصلة إلٌه ٌمٌنا 
ٌتدبر فهو كاألعمى الذي سواء علٌه جنح اللٌل الدامس وضحوة النهار وشماال. ومن لم 

 .(2)"الشامس
ثم أخبر أن هذا النور المذكور عزٌز فمال عز من لابل: }ٌهدي هللا لنوره  لال الثعلبً:" 

 .(1)من ٌشاء{"
ُ اأْلَْمثَاَل ِللنَّاِس{ ]النور :   األمثال للناس; [، أي:" وٌضرب ٖ٘لوله تعالى:}َوٌَْضِرُب َّللاَّ

 .(5)لٌعملوا عنه أمثاله وحكمه"
ٌعنً: هللا عز وجل ٌبٌن األشباه للناس لكً ٌفهموا، وٌمال: المثل  لال أبو اللٌث:" 

 .(ٓٔ)كالمرآة ٌظهر عنده الحك"
تمرٌبا للشًء الذي أراده إلى األفهام وتسهٌبل لسبل اإلدران على  لال الثعلبً:أي:" 

 .(ٔٔ)األنام"
ٌمول: وٌمثل هللا األمثال واألشباه للناس، كما مثَّل لهم مثل هذا المرآن فً  لال الطبري:"

 .(ٕٔ)للب المإمن بالمصباح فً المشكاة، وسابر ما فً هذه اآلٌة من األمثاَل"
لال المرطبً:" ذكر تفضله للعباد فً ضرب األمثال لتمع لهم العبرة والنظر المإدي إلى  
 .(ٖٔ)اإلٌمان"

 معنى هذا المثل فً اآلٌة الكرٌمة، على وجهٌن:واختلؾ العلماء فً 

                                                             

 .ٖٕٓٙ/1(:ص5ٔٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .11ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٓٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٗٔ٘/ٕبحر العلوم: (٘)
 .11ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٕٗٓٔٗ/ٖالكشاؾ: (2)
 .ٙٓٔ/2الكشؾ والبٌان: (1)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٗٔ٘/ٕبحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٙٓٔ/2الكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
 .11ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
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، (ٕ)وابن عمر ،(ٔ)كعب األحباروهذا لول ، مثل ضربه هللا سبحانه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلصحدهما: أنه أ
 .(٘)، والضحان(ٗ)ودمحم بن كعب المرظً، (ٖ)-فً إحدى الرواٌات-وسعٌد بن جبٌر

والزجاجة للبه، والمصباح فٌه النبوة، تولد من فالمشكاة صدره، لال كعب االحبار:" 
شجرة مباركة وهً شجرة النبوة، ٌكاد نور دمحم وأمره ٌتبٌن للناس ولو لم ٌتكلم أنه نبى كما ٌكاد 

 . (ٙ)ذلن الزٌت ٌضًء ولو لم تمسسه نار"
 -ألن النبً هو النور الذي لال مثل نوره،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جابز أن ٌكون النبً  لال الزجاج:"

 .(2)هو المرشد والمبٌن والنالل عن هللا ما هو نٌر، بٌن" -ملسو هيلع هللا ىلص 
ًّ بن كعبالثانً: أنه  ، (5)ابن عباس، و(1)مثل المرآن وهداه فً للب المإمن. وهذا لول أب

 .(ٖٔ)فً رواٌة اخرى-، وسعٌد بن جبٌر(ٕٔ)وسلٌمان بن االعمش ،(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)والحسن
 .(ٗٔ)"ٌمول: مثل نوره الذي أعطى المإمن فً للبه كمشكاة ٌحٌى:"لال  
ًّ لال    .(٘ٔ)هو عبد جعل هللا المرآن واإلٌمان فً صدره" :"أُب
مثل نوره الذي جعل فً للب المإمن وفً سمعه  ولال سلٌمان بن االعمش:" 
 .(ٙٔ)وبصره"
هً خطؤ من الكاتب، هو أعظم من أن ٌكون نوره مثل نور المشكاة،  ولال ابن عباس:" 

 .(2ٔ)لال: مثل نور المإمن كمشكاة"
لال الحسن البصري: "عنى بذلن للب المإمن وضٌاء التوحٌد، ألن للوب األنبٌاء  

 .(1ٔ)صلوات هللا علٌهم أنور من أن توصؾ بمثل هذه األنوار"
آن فً للب أهل اإلٌمان به، فمال: مثل نور هللا لال الطبري:" ذلن مثل ضربه هللا للمر 

الذي أنار به لعباده سبٌل الرشاد، الذي أنزله إلٌهم فآمنوا به وصدلوا بما فٌه فً للوب المإمنٌن 
مثل مشكاة، وهً عمود المندٌل الذي فٌه الفتٌلة، وذلن هو نظٌر الكّوة التً تكون فً الحٌطان 

العمود مشكاة; ألنه ؼٌر نافذ، وهو أجوؾ مفتوح األعلى، فهو التً ال منفذ لها، وإنما جعل ذلن 
كالكّوة التً فً الحابط التً ال تنفذ، ثم لال: }فٌَِها ِمْصبَاٌح{ وهو السراج، وجعل السراج وهو 
المصباح مثبل لما فً للب المإمن من المرآن واآلٌات المبٌنات، ثم لال: }اْلِمْصَباُح فًِ ُزَجاَجٍة{ 

راج الذي فً المشكاة: فً المندٌل، وهو الزجاجة، وذلن مثل للمرآن، ٌمول: المرآن ٌعنً: أن الس
الذي فً للب المإمن الذي أنار هللا للبه فً صدره، ثم مثل الصدر فً خلوصه من الكفر باهلل 

                                                             

 .25ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘ٓٔ/2رواه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .25ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٓٔ/2انظر: الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .٘ٓٔ/2انظر: الكشؾ والبٌان: (٘)
 . ٖٕٓٙ/1(:ص1ٔٙٗٔ، وأخرج بعضه ابن ابً حاتم )٘ٓٔ/2ذكره الثعلبً فً الكشؾ والبٌان:  (ٙ)
 .ٖٗ/ٗمعانً المرآن: (2)
، والكشؾ 55ٕ٘/1(:ص5ٙ٘ٗٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)25ٔ-21ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري:(1)

 ٘ٓٔ/2والبٌان:
 .25ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .25ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٗ٘/1(:صٙ٘٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .25ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٗٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .25ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕٗ٘/1(:صٙ٘٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .5ٕ٘٘/1(:صٓٙ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔتفسٌر التستري: (1ٔ)
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والشّن فٌه، واستنارته بنور المرآن، واستضاءته بآٌات ربه المبٌنات، ومواعظه فٌها بالكوكب 
{"الدّرّي،  يٌّ َجاَجةُ{ وذلن صدر المإمن الذي فٌه للبه }َكؤَنََّها َكْوَكٌب ُدّرِ  .(ٔ)فمال: }الزُّ
لال ابن العربً:" ال خبلؾ بٌن المحممٌن الذٌن ٌنزلون التفسٌر منازله، وٌضعون  

التؤوٌل مواضعه من ؼٌر إفراط وال تفرٌط، أن هذا مثل ضربه هللا لنوره، وال ٌمكن أن ٌضرب 
ظم مثبل تنبٌها لخلمه إال ببعض خلمه; ألن الخلك بمصورهم ال ٌفهمون إال بؤنفسهم لنوره المع

ومن أنفسهم، ولوال ذلن ما عرؾ هللا إال هللا وحده، وأنور المصابٌح فً الدنٌا مصباح ٌولد من 
دهن الزٌتون، وال سٌما إذا كانت مفردة لد تباعد عنها الشجر فخلصت من الكل، وأخذتها 

جانب، فذلن أصفى لنورها، وأطٌب لزٌتها، وأنضر ألؼصانها، وذلن معنى الشمس من كل 
 :(ٕ)بركة هذه الشجرة التً فهمها الناس حتى استعملوها فً أشعارهم، فمالوا

ٌْتُونِ  اِن والزَّ مَّ ٌُْت الؽَِرٌُب َكَما بُوِرَن  ....   نَْضُر الرُّ  بُوِرَن اْلَم
ٌن محراب زكرٌا وبٌن باب التوبة ولد رأٌت فً المسجد األلصى زٌتونة كانت ب

والرحمة الذي ٌمولون: إنه المراد بموله: }باب باطنه فٌه الرحمة{، ٌعنً: المسجد األلصى، 
}وظاهره من لبله العذاب{، بشرلٌه دون السور، وادي جهنم، وفوله أرض المحشر التً تسمى 

 .(ٖ)وربن أعلم"بالساهرة، فكانوا ٌمولون: إنها الشجرة المذكورة فً هذه اآلٌة. 
لال ابن العربً:" ومن ؼرٌب األثر أن بعض علمابنا الفمهاء لال: إن هذا مثل ضربه 

هً الكوة بلؽة الحبشة، فشبه «: المشكاة»هللا إلبراهٌم، ودمحم، ولعبد المطلب، وابنه عبد هللا، فـ
لزجاجة، ودمحم عبد المطلب بالكوة فٌها المندٌل، وهو الزجاجة، وشبه عبد هللا بالمندٌل وهو ا

كالمصباح، ٌعنً: من أصبلبهما، و}كؤنه كوكب دري{، وهو المشترى، }ٌولد من شجرة 
مباركة{، ٌعنً: إرث النبوة، من إبراهٌم، وهو الشجر المباركة، ٌعنً: حنٌفة }ال شرلٌة وال 

ٌم ؼربٌة{: ال ٌهودٌة وال نصرانٌة، }ٌكاد زٌتها ٌضًء ولو لم تمسسه نار{، ٌمول: ٌكاد إبراه

 ٌتكلم بالوحً من لبل أن ٌوحى إلٌه، }نور على نور{: إبراهٌم ثم دمحم.
: وهذا كله عدول عن الظاهر، ولٌس ٌمتنع فً التمثٌل أن ٌتوسع -لال ابن العربً-

المرء فٌه، ولكن على الطرٌمة التً شرعناها فً لانون التؤوٌل ال على االسترسال المطلك الذي 
على اللفظ ما ال ٌطٌمه، فمن أراد الخبرة به والشفاء من دابه ٌخرج األمر عن بابه، وٌحمل 

 .(ٗ)فلٌنظر هنالن"
ٍء َعِلٌٌم{ ]النور :   ًْ ُ بُِكّلِ َش [، أي:" وهللا بكل شًء علٌم، ال ٌخفى ٖ٘لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(٘)علٌه شًء"
 .(ٙ)ٌعنً: من ضرب األمثال" لال أبو اللٌث:" 
 .(2)ٌمول: وهللا ٌضرب األمثال، وؼٌرها من األشٌاء كلها، ذو علم" لال الطبري:" 

 
 المرآن

ُ أَْن تُْرفََع َوٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ ٌَُسبُِّح لَهُ فٌَِها بِاْلؽُُدّوِ َواآْلَصاِل ) ({ ]النور : ٖٙ}فًِ بٌُُوٍت أَِذَن َّللاَّ
ٖٙ] 

 التفسٌر:
ٌُْرفع شؤنها وبناإها، وٌُْذكر فٌها اسمه بتبلوة كتابه هذا النور المضًء فً مساجد أََمَر هللا أن 

 والتسبٌح والتهلٌل، وؼٌر ذلن من أنواع الذكر، ٌُصلًِّ فٌها هلل فً الصباح والمساء.

                                                             

 . 1ٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري:(ٔ)
 [.ٖ٘سبك تخرٌجه فً تفسٌر هذه اآلٌة]النور: (ٕ)
 .ٗٓٗ/ٖاحكام المرآن: (ٖ)
 .٘ٓٗ/ٖأحكام المرآن: (ٗ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗٔ٘/ٕبحر العلوم: (ٙ)
 .11ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
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ُ أَْن تُْرفََع{ ]النور :   [، أي:" هذا النور المضًء فً ٖٙلوله تعالى:}فًِ بٌُُوٍت أَِذَن َّللاَّ
 .(ٔ)ؤنها وبناإها"مساجد أََمَر هللا أن ٌُْرفع ش

 فً هذه البٌوت، لوالن: 
، (٘)، وسفٌان بن الحسن(ٗ)، وأبو صالح(ٖ)، والحسن(ٕ)أحدهما : أنها المساجد ، لاله ابن عباس

 . (5)، وابن زٌد(1)، وسالم بن عمر(2)، ولتادة(ٙ)ومجاهد
لال عمرو بن مٌمون: "أدركت أصحاب رسول هللا وهم ٌمولون: المساجد بٌوت هللا،  

 .(ٓٔ)وإنه حك على هللا أن ٌكرم من زاره فٌها"
 .(ٔٔ)هو بٌت الممدس، ألنه ٌسرج فٌه كل لٌلة عشرة آالؾ لندٌل" ولال الحسن:" 
( ِرَجاٌل اَل تُْلِهٌِهْم تَِجاَرةٌ َواَل ٖٙلال الطبري: ٌدل لوله: }ٌَُسبُِّح لَهُ فٌَِها بِاْلؽُُدّوِ َواآْلَصاِل ) 

 ِ ٌٌْع َعْن ِذْكِر َّللاَّ على أنها بٌوت بنٌت للصبلة، فلذلن للنا هً [، 2ٖ - ٖٙ{ ]النور : بَ
 .(ٕٔ)المساجد"

 .(ٖٔ)الثانً : أنها سابر البٌوت ، لاله عكرمة
هً المساكن. المسكن ٌعمرونه وٌذكرون هللا فٌها ولٌست بالمساجد التً  لال عكرمة:" 

 .(ٗٔ)سماها هللا بؤسمابها"
ُ وفً    أربعة وجوه: [،ٖٙأَْن تُْرفََع{ ]النور : لوله تعالى:}أَِذَن َّللاَّ

ٌِْت{، أي: ٌبنً. لاله مجاهد ٌَْرفَُع ِإْبَراِهٌُم اْلمََواِعَد ِمَن اْلبَ ، (٘ٔ)أحدها : أن تُْبنَى، كموله :}َوإِْذ 
 .(ٙٔ)والفراء

 .(2ٔ)الثانً : أنها تطهر من األنجاس والمعاصً ، حكاه ابن عٌسى
ذن هللا أن ترفع وٌذكر فٌها اسمه{، وهً هذه فً بٌوت أوروي عن لتادة، لوله:"} 

 .(1ٔ)"المساجد، أذن هللا فً بنابها ورفعها، وأمر بعمارتها وتطهٌرها

 .(ٕٓ)، والضحان(5ٔ)الثالث : أن تعظم لذكره، لاله الحسن
 .(ٕٔ)الرابع : أن ترفع فٌها الحوابج إلى هللا. حكاه الماوردي

                                                             

 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .15ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .15ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .15ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٓٙ/1(:صٕٖٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .15ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٓٙ٘/1(:صٖ٘ٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٓٔ-15ٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .15ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 . ٕ٘ٓٙ/1(:صٕٖٙٗٔابً حاتم)أخرجه النب (ٔٔ)
 . ]بتصرؾ[5ٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 . ٕ٘ٓٙ/1(:صٖٔٙٗٔأخرجه النب ابً حاتم)(ٗٔ)
 .5ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٗ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
 .ٙٓٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٕ٘ٓٙ/1(:صٖ٘ٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .5ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .ٕ٘ٓٙ٘/1(:صٖٗٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
 .ٙٓٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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الصواب، المول الذي لاله مجاهد، وهو أن معناه: أذن هللا أن ترفع بناء،  لال الطبري:" 
كما لال جل ثناإه: }وإذ ٌرفع إبراهٌم المواعد من البٌت{، وذلن أن ذلن هو األؼلب من معنى 

 .(ٔ)الرفع فً البٌوت واألبنٌة"
أال إن »ولد ذكر لنا أن كعبا كان ٌمول: إن فً التوراة مكتوبا:  لال ابن أبً حاتم:" 

بٌوتً فً األرض المساجد، وأنه من توضؤ فؤحسن وضوءه ثم زارنً فً بٌتً أكرمته وحك 
 .(ٕ)«"على المزور كرامة الزابر

ه [، أي:" وٌُْذكر فٌها اسمه بتبلوة كتابٖٙلوله تعالى:}َوٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ{ ]النور :  
 .(ٖ)والتسبٌح والتهلٌل، وؼٌر ذلن من أنواع الذكر"

 [، أربعة ألوال:ٖٙوفً لوله تعالى:}َوٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ{ ]النور :  
 .(ٗ)أحدها : ٌتلى فٌها كتابه ، لاله ابن عباس

 .(٘)الثانً : تذكر فٌها أسماإه الحسنى، لاله ابن جرٌر الطبري
 .(ٙ)روقٌعنى الصبلة. لاله أبو الثالث : 

 .(2)الرابع : توحٌده بؤن ال إله ؼٌره ، لاله الكلبً
ولول ابن عباس لرٌب المعنى  المعنى: "وأذن لعباده أن ٌذكروا اسمه فٌها، لال الطبري:

مما للناه فً ذلن; ألن تبلوة كتاب هللا من معانً ذكر هللا، ؼٌر أن الذي للنا به أظهر معنٌٌه، 
 .(1)فلذلن اخترنا المول به"

[، أي:" ، ٌُصلًِّ فٌها هلل فً ٖٙلوله تعالى:}ٌَُسبُِّح لَهُ فٌَِها بِاْلؽُُدّوِ َواآْلَصاِل{ ]النور :  
 .(5)الصباح والمساء"

 .(ٓٔ)أذن هللا أن تبنى، فٌصلً فٌها بالؽدو واآلصال" لال الحسن:" 
 .(ٔٔ)ٌمول: ٌصلى هلل فٌها بالؽداة والعشً" لال مماتل بن حٌان:" 

 .(ٕٔ)عباس:" ٌمول: ٌصلً له فٌها بالؽداة والعشً"لال ابن  
 .(ٖٔ)ٌعنً: الصبلة المفروضة" لال أبو معاذ:" 
عن ابن عباس لوله: "}بالؽداة{، صبلة الؽداة، }واآلصال{، ٌعنى: باآلصال صبلة  

 .(ٗٔ)العصر، وهما أول ما فرض هللا من الصبلة فؤحب أن ٌذكرهما، وٌذكر بهما عباده"
بالؽدو{، ٌعنى: صبلة الؽداة، }واآلصال{: حٌن تمٌل الشمس إلى صبلة } لال أبو روق:" 
 .(٘ٔ)المؽرب"
الؽدو: صبلة الصبح، واآلصال: العشً، الظهر والعصر. ولد ذكر فً ؼٌر  لال ٌحٌى:" 

 .(ٙٔ)هذه اآلٌة المؽرب والعشاء وجمٌع الصلوات الخمس فً ؼٌر آٌة"

                                                             

 .5ٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٓٙ/1(:صٖٙٙٗٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙٓٙ/1(:ص1ٖٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٓٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 . 5ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري:(ٓٔ)
 .ٕٙٓٙ/1(:صٓٗٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 . 5ٕٔ-5ٔٔ/5ٔأخرجه الطبري:(ٕٔ)
 . 5ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري:(ٖٔ)
 .ٕٙٓٙ/1(:صٕٗٙٗٔ(، )ٔٗٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٙٓٙ/1(:صٗٗٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙٔ)
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 .(ٔ)لال ابن عباس:" كل تسبٌح فً المرآن فهو صبلة" 
 .(ٕ)، بفتح الباء«ٌسبح»ولرأ عاصم:  

 
 المرآن

َكاِة ٌََخافُوَن ٌَوْ  اَلِة َوإٌِتَاِء الزَّ ِ َوإِلَاِم الصَّ ٌٌْع َعْن ِذْكِر َّللاَّ ًما تَتَمَلَُّب فٌِِه }ِرَجاٌل اَل تُْلِهٌِهْم تَِجاَرةٌ َواَل بَ
 [6ٖ({ ]النور : 6ٖاْلمُلُوُب َواْْلَْبَصاُر )

 التفسٌر:
ال تشؽلهم تجارة وال بٌع عن ِذْكِر هللا، وإلام الصبلة، وإٌتاء الزكاة لمستحمٌها، ٌخافون رجال 

ٌوم المٌامة الذي تتملب فٌه الملوب بٌن الرجاء فً النجاة والخوؾ من الهبلن، وتتملب فٌه 
 األبصار تنظر إلى أي مصٌر تكون؟

 سبب النزول:
نبً ملسو هيلع هللا ىلص، أحدهما بٌاعا فإذا سمع النداء لال المرطبً:" لٌل: إن رجلٌن كانا فً عهد ال 

بالصبلة فإن كان المٌزان بٌده طرحه وال ٌضعه وضعا، وإن كان باألرض لم ٌرفعه. وكان 
اآلخر لٌنا ٌعمل السٌوؾ للتجارة، فكان إذا كانت مطرلته على السندان أبماها موضوعة، وإن 

األذان، فؤنزل هللا تعالى هذا ثناء علٌهما وعلى كل  كان لد رفعها ألماها من وراء ظهره إذا سمع
 .(ٖ)من افتدى بهما"

ِ{ ]النور :   ٌٌْع َعْن ِذْكِر َّللاَّ [، أي:" رجال ال 2ٖلوله تعالى:}ِرَجاٌل اَل تُْلِهٌِهْم تَِجاَرةٌ َواَل بَ
 .(ٗ)تشؽلهم تجارة وال بٌع عن ِذْكِر هللا وطاعته"

ء الرجال الذٌن ٌصلون فً هذه المساجد، التً أذن لال الطبري: ٌمول:" ال ٌشؽل هإال 
 .(٘)تجارة وال بٌع" -هللا أن ترفع، عن ذكر هللا فٌها وإلام الصبلة 

 .(ٙ)أي: ال ٌشؽلهم أمر عن ذلن" لال الزجاج:" 
ٌمول تعالى : ال تشؽلهم الدنٌا وزخرفها وزٌنتها وَمبلذ بٌَعها ورٌحها ،  لال ابن كثٌر:" 

عن ذكر ربهم الذي هو خالمهم ورازلهم ، والذٌن ٌعلمون أن الذي عنده هو خٌر لهم وأنفع مما 
 .(2)بؤٌدٌهم ; ألن ما عندهم ٌنفد وما عند هللا باق"

 .(1)ٌدٌه"التجارة: الجالب، والبٌع: الذي ٌبٌع على  لال ٌحٌى:" 
التجارة: صناعة التاجر، وهو الذي ٌبٌع وٌشترى للربح، فإما أن  لال الزمخشري:" 

ٌرٌد: ال ٌشؽلهم نوع من هذه الصناعة، ثم خص البٌع ألنه فً اإللهاء أدخل، من لبل أن التاجر 
فٌه  إذا اتجهت له بٌعة رابحة وهً طلبته الكلٌة من صناعته: ألهته ما ال ٌلهٌه شراء شًء ٌتولع

الرٌح فً الولت الثانً، ألن هذا ٌمٌن وذان مظنون. وإما أن ٌسمى الشراء تجارة، إطبللا السم 
 الجنس على النوع، كما تمول: رزق فبلن تجارة رابحة إذا اتجه له بٌع صالح أو شراء. ولٌل:

 .(5)التجارة ألهل الجلب، اتجر فبلن فً كذا: إذا جلبه"
 .(ٓٔ)لذكر، ألنها أعظم ما ٌشتؽل به اإلنسان عن الصبلة"خص التجارة با لال المرطبً:" 
 ، هنا وجوه:«ذكر هللا»وفً  

                                                             

 . 5ٔٔ/5ٔأخرجه الطبري:(ٔ)
 .ٖٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (ٕ)
 .25ٕ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٗ/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٖالكشاؾ: (5)
 .25ٕ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
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 .(ٔ)أحدها : عن ذكره تعالى باللسان. لاله أبو سلٌمان الدمشمً
ال تشؽلهم تجارة فً السفر، وال بٌع فً الحضر، عن ذكر هللا  ولال الشوكانً:"أي: 

 .(ٕ)باللسان والملب"
: األذان والصبلة، والصلوات الخمس. لاله ٌحٌى بن -فً هذا الموضع- «ذكر هللا»أن الثانً : 

 .(ٖ)سبلم
 

، ومماتل بن (٘)الربٌع بن أنس، و(ٗ)، لاله ابن عباسالثالث : عن صبلتهم المفروضة علٌهم
 .(5)، ومماتل(1)وٌحٌى بن سبلم أٌضا،  (2)، والسدي(ٙ)حٌان

هم فً أسوالهم ٌبٌعون وٌشترون، فإذا جاء ولت الصبلة لم ٌلههم البٌع  لال الضحان:" 
 .(ٓٔ)والشراء عن الصبلة"

أما إنهم لد كانوا ٌشترون وٌبٌعون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء  لال مطر:" 
 .(ٔٔ)ومٌزانه فً ٌده خفضه وألبل إلى الصبلة"

تلهٌهم تجارتهم وال بٌوعهم عن  لوم فً تجارتهم وبٌوعهم ال لال سعٌد بن أبً الحسن:" 
 .(ٕٔ)ذكر هللا أن ٌؤتوها لولتها"

عن ابن عمر، "أنه كان فً السوق فؤلٌمت الصبلة فؤؼلموا حوانٌتهم ودخلوا المسجد  
 .(ٖٔ)فمال ابن عمر: فٌهم نزلت :}رجال ال تلهٌهم تجارة وال بٌع عن ذكر هللا{"

أهل السوق حٌث نودي بالصبلة، لال سٌار: "حدثت عن ابن مسعود أنه رأى لوما من  
تركوا بٌاعاتهم، ونهضوا إلى الصبلة، فمال عبد هللا: هإالء من الذٌن ذكر هللا فً كتابه }ال 

 .(ٗٔ)تلهٌهم تجارة وال بٌع عن ذكر هللا{"
عن عمرو بن دٌنار األعور، لال: "كنت مع سالم بن عبد هللا، ونحن نرٌد المسجد  

ا إلى الصبلة وخمروا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم لٌس معها فمررنا بسوق المدٌنة ولد لامو
 .(٘ٔ) أحد فتبل هذه اآلٌة: }رجال ال تلهٌهم تجارة وال بٌع عن ذكر هللا{، ثم لال: هم هإالء"

ن أبً هرٌرة، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله: "}رجال ال تلهٌهم تجارة وال بٌع عن ذكر وع
 .(ٙٔ)«الذٌن ٌضربون فً األرض ٌبتؽون من فضل هللاهم :»هللا{، لال 

لال أبو الدرداء: "إنً ألمت على هذا الدرج أباٌع علٌه أربح كل ٌوم ثبلثمابة دٌنار، 
وأشهد الصبلة فً كل ٌوم فً المسجد، أما إنً ال ألول: إن ذلن لٌس بحبلل، ولكنً أحب أن 

 .(2ٔ)وال بٌع عن ذكر هللا{"أكون من الذٌن لال هللا: }رجال ال تلهٌهم تجارة 

                                                             

 .51ٕ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .٘ٗ/ٗفتح المدٌر: (ٕ)
 .ٔ٘ٗ/ٌٔر ٌحٌى بن سبلم:انظر: تفس (ٖ)
 .5ٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 . ذكره بدون سند.1ٕٓٙ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (٘)
 . ذكره بدون سند.1ٕٓٙ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٙ)
 .ٔ٘ٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (2)
 .ٖٙٔوتصرفت معانٌه:التصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه انظر:  (1)
 .ٗٗٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٕٓٙ/1(:ص5ٗٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٓٙ/1(:صٖ٘ٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٓٙ/1(:صٓ٘ٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٕٓٙ/1(:ص2ٗٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕٔ/5ٔ، والطبري:1ٕٓ٘/1(:صٔ٘ٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٕٓٙ/1(:ص٘ٗٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٕٓٙ/1(:ص1ٗٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
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كانوا ال ٌلهٌهم الشراء والبٌع عن مواضع حموق هللا التً افترضها علٌهم  لال عطاء:"
 .(ٔ)أن ٌإدوها ألولاتها"

ضرب هللا هذا المثل، لوله: مثل نوره كمشكاة فٌها مصباح المصباح  ولال ابن عباس:"
 .(ٕ)ة وال بٌع عن ذكر هللافً زجاجة الزجاجة ألولبن الموم الذٌن ال تلهٌهم تجار

بَلةِ{ ]النور :   [، أي:" وال تشؽلهم الدنٌا عن إلامة الصبلة فً 2ٖلوله تعالى:}َوإِلَاِم الصَّ
 .(ٖ)أولاتها"
 .(ٗ)لال أبو العالٌة:" ٌعنً الصبلة المفروضة" 
 .(٘)إلامة الصبلة فً جماعة" لال السدي:" 
عن حضور الصبلة أن ٌمٌمونها كما أمرهم ٌعنى: ال ٌلهٌهم ذلن  لال مماتل بن حٌان:" 

 .(ٙ)هللا، وأن ٌحافظوا على موالٌتها وما استحفظهم هللا فٌها"
بَلِة{، لال: إلامة الدٌن"   .(2)عن زٌد بن اسلم، "}َوإِلَاِم الصَّ
َكاةِ{ ]النور :   [، أي:" وال تشؽلهم الدنٌا عن دفع الزكاة للفمراء 2ٖلوله تعالى:}َوإٌِتَاِء الزَّ

 .(1)والمستحمٌن بحدودها وشروطها"
 .(5)الزكاة المفروضة" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٓٔ)لال ابن عباس:" ٌعنً: بالزكاة، طاعة هللا واإلخبلص" 
لال السمعانً:" منهم من لال: هً الزكاة المفروضة، ومنهم من لال: األعمال  

 .(ٔٔ)الصالحة"
[، أي:" ٌخافون ٌوم 2ٖفٌِِه اْلمُلُوُب َواأْلَْبَصاُر{ ]النور : لوله تعالى:}ٌََخافُوَن ٌَْوًما تَتَمَلَُّب  

المٌامة الذي تتملب فٌه الملوب بٌن الرجاء فً النجاة والخوؾ من الهبلن، وتتملب فٌه األبصار 
 .(ٕٔ)تنظر إلى أي مصٌر تكون؟"

ن لال الفراء:" ٌمول: من كان فً دنٌاه شاكا أبصر ذلن فً أمر آخرته، ومن كان ال ٌش 
 .(ٖٔ)ازداد للبه بصرا ألنه لم ٌره فً دنٌاه: فذلن تملبها"

لال السمعانً:" أي: تتملب الملوب عما كانت علٌه فً الدنٌا من الشن والكفر، وتنفتح  
فٌه األبصار من األؼطٌة، وٌمال: ٌتملب الملب ]بٌن الخوؾ[ والرجاء، فإنه ٌخاؾ الهبلن، 

أٌن ٌإتى كتابه; من شماله أو من ٌمٌنه، ولال: تتملب وٌطمع النجاة، وأما تملب البصر حتى من 
الملوب فً الجوؾ، وترتفع إلى الحنجرة فبل تزول وال تخرج، وأما تملب البصر شخوصه من 

 .(ٗٔ)هول األمر وشدته"
ٌوم المٌامة الذي تتملب فٌه الملوب واألبصار ، أي : من شدة الفزع  لال ابن كثٌر:"أي: 

تعالى } َوأَْنِذْرهُْم ٌَْوَم اآلِزفَِة إِِذ اْلمُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجِر َكاِظِمٌَن { ]ؼافر  وعظمة األهوال ، كما لال
ٌَْوٍم تَْشَخُص فٌِِه األْبَصاُر { ]إبراهٌم : 1ٔ:  ُرهُْم ِل [ ، ولال تعالى ٕٗ[ ، ولال تعالى : } ِإنََّما ٌَُإّخِ

                                                             

 .1ٕٓٙ/1(:صٕ٘ٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٓٙ/1(:صٙٗٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٕٓٙ-1ٕٓٙ/1(:صٙ٘ٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٓٙ/1(:ص2٘ٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕٓٙ/1(:ص1٘ٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٓٙ/1(:ص٘٘ٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .5ٕٓٙ/1(:ص5٘ٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٖ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
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ِ ال نُِرٌُد ِمْنكُْم َجَزاًء : } َوٌُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكٌ نًا َوٌَِتًٌما َوأَِسًٌرا إِنََّما نُْطِعُمكُْم ِلَوْجِه َّللاَّ
ُ َشرَّ ذَِلَن اْلٌَْوِم َوَلمَّاهُ  ٌَْوًما َعبُوًسا لَْمَطِرًٌرا َفَولَاهُُم َّللاَّ ْم َنْضَرةً َوال شُكُوًرا إِنَّا نََخاُؾ ِمْن َرّبِنَا 

 .(ٔ)["ٕٔ - 1َما َصبَُروا َجنَّةً َوَحِرًٌرا { ]اإلنسان : َوسُُروًرا َوَجَزاهُْم بِ 
وتملب الملوب واألبصار: إما أن تتملب وتتؽٌر فً أنفسها: وهو أن  لال الزمخشري:" 

تضطرب من الهول والفزع وتشخص، كموله وإذ زاؼت األبصار وبلؽت الملوب الحناجر. وإما 
أن تتملب أحوالها وتتؽٌر فتفمه الملوب بعد أن كانت مطبوعا علٌها ال تفمه، وتبصر األبصار بعد 

 .(ٕ)أن كانت عمٌا ال تبصر"
عن زٌد بن اسلم، لوله:" }ٌخافون ٌوما تتملب فٌه الملوب واألبصار{، لال: ٌوم  
 .(ٖ)المٌامة"

تتملب الملوب فً الجوؾ وال تمدر تخرج حتى تمع فً الحنجرة فهو  لال الضحان:" 
 .(٘)"(ٗ)لوله: }إِِذ اْلمُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجِر َكاِظِمٌَن{

}ٌخافون ٌوما تتملب فٌه الملوب{، حٌن زالت من أماكنها من الصدور  لال مماتل:" 
 .(ٙ)فنشبت فً حلولهم عند الحناجر، لال: }واألبصار{، ٌعنً: تملب أبصارهم فتكون زرلا"

ٌعنً: ٌوم البعث تتملب فٌه الملوب واألبصار حاال بعد حال ال  لال سهل بن عبدهللا:" 
 .(2)ؾ هذا الٌوم"ٌدومون على حال، فالمإمن الذي ٌخا

عن مسروق، لال :"أتً عبد هللا بشراب فمال: أعط علممة، فمال: إنً صابم، فمال: أعط  
مسرولا، فمال: إنً صابم، لال فؤخذ عبد هللا فشرب، ثم لرأ: }ٌخافون ٌوما تتملب فٌه الملوب 

 .(1)واألبصار{"
ألؾ عام، فمال حكً عن الحسن أنه لال: "ذكر عنده أن رجبل ٌخرج من النار بعد  

 .(5)الحسن: ٌا لٌتنً أنا هو"

أنه لال: أوصى لممان ابنه لال: ٌا بنً ارج هللا رجاء « ٕ»وحكً عن عون بن عبد هللا  
ال تؤمن فٌه مكره، وخؾ هللا تعالى خوفا ال تٌؤس فٌه من رحمته. فمال: كٌؾ أستطٌع ذلن ولً 

 .(ٓٔ)رجو هللا به، وللب ٌخافه به"للب واحد؟ فمال: ٌا بنً إن المإمن لذو للبٌن: للب ٌ
 

 المرآن
ٌِْر ِحَساٍب ) ٌََشاُء بِؽَ ُ ٌَْرُزُق َمْن  ُ أَْحَسَن َما َعِملُوا َوٌَِزٌَدهُْم ِمْن فَْضِلِه َوَّللاَّ ({ 5ٖ}ِلٌَْجِزٌَُهُم َّللاَّ

 [5ٖ]النور : 
 التفسٌر:

وهللا ٌرزق َمن ٌشاء لٌعطٌهم هللا ثواب أحسن أعمالهم، وٌزٌدهم من فضله بمضاعفة حسناتهم. 
 بؽٌر حساب، بل ٌعطٌه ِمَن األجر ما ال ٌبلؽه عمله، وببل عّدٍ وال كٌل.

ُ أَْحَسَن َما َعِملُوا{ ]النور :   [، أي:" لٌعطٌهم هللا ثواب أحسن 1ٖلوله تعالى:}ِلٌَْجِزٌَُهُم َّللاَّ
 .(ٔٔ)أعمالهم"
 .(ٔ)ٌجزٌهم بها"ٌعنً: الذي عملوا من الخٌر ولهم مساوئ فبل  لال مماتل:" 

                                                             

 .5ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٕٓٙ/1(:صٔٙٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .[1ٔ]ؼافر : (ٗ)
 .5ٕٓٙ/1(:صٕٙٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 . ٕٔٓ/ٖسلٌمان:تفسٌر مماتل بن (ٙ)
 .ٕٔٔتفسٌر التستري: (2)
 .5ٕٓٙ/1(:صٓٙٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٔٓٗ/ ٔلوت الملوب: ، ؤٕٔتفسٌر التستري:(5)
 .1ٔ/ ٕ، وشعب اإلٌمان: ٖٕٗ، 1ٖٔ/ ٔلوت الملوب: ، ؤٕٔتفسٌر التستري: (ٓٔ)
 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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أى: أحسن جزاء أعمالهم، كموله }ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى{ ]ٌونس :  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)[ ، والمعنى: ٌسبحون وٌخافون، لٌجزٌهم ثوابهم مضاعفا "ٕٙ

أي : هإالء من الذٌن ٌتمبل عنهم أحسن ما عملوا وٌتجاوز عن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)سٌباتهم"
إذا جمع هللا األولٌن واآلخرٌن ٌوم »أسماء بنت ٌزٌد لالت: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن  

المٌامة، جاء مناد فنادى بصوت ٌسمع الخبلبك: سٌعلم أهل الجمع الٌوم من أولى بالكرم، لٌمم 
 .(ٗ)«الذٌن ال تلهٌهم تجارة وال بٌع عن ذكر هللا، فٌمومون وهم للٌل، ثم ٌحاسب سابر الناس

ٌَِزٌَدهُْم ِمْن فَْضِلِه{ ]النور :   [، أي:" وٌزٌدهم من فضله بمضاعفة 1ٖلوله تعالى:}َو
 .(٘)حسناتهم"
َ ال  لال ابن كثٌر:"  أي : ٌتمبل منهم الحسن وٌضاعفه لهم ، كما لال تعالى : } إِنَّ َّللاَّ

ٍة َوإِْن تَُن َحَسنَةً ٌَُضاِعْفَها َوٌُ  [ ، ولال ْٓٗإِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجًرا َعِظًٌما { ]النساء : ٌَْظِلُم ِمثَْماَل ذَرَّ
َ ٓٙٔتعالى : } َمْن َجاَء ِباْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها { ]األنعام :  [ ، ولال } َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ

ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء {  [ ،ٕ٘ٗلَْرًضا َحَسًنا فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثٌَِرةً { ]البمرة :  ولال } َوَّللاَّ
 .(ٙ)["ٕٔٙ]البمرة : 
وٌزٌدهم على الثواب تفضبل، وعطاء هللا تعالى: إما تفضل، وإما  لال الزمخشري:" 

 .(2)ثواب، وإما عوض"
عن األعمش لوله: "}وٌزٌدهم من فضله{، لال: الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع  

 .(1)نٌاإلٌهم المعروؾ فً الد
ٌِْر ِحَساٍب{ ]النور :   ٌَْرُزُق َمْن ٌََشاُء بِؽَ  ُ [، أي:" وهللا ٌعطً من شاء 1ٖلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(5)من خلمه عطاًء واسعاً بدون حّدٍ وال عد"

لٌس فولً ملن ٌحاسبنً أنا الملن أعطً من شبت بؽٌر  -تعالى -ٌمول هللا لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)حساب ال أخاؾ من أحد ٌحاسبنً"

وهللا ٌرزق ما ٌتفضل به بؽٌر حساب، فؤما الثواب فله حساب لكونه  لال الزمخشري:" 
 .(ٔٔ)على حسب االستحماق"

ُ ٌَْرُزُق َمْن ٌََشاُء   ٌِْر ِحَساٍب{ ]النور : وفً لوله تعالى:}َوَّللاَّ  [، وجهان:1ٖبِؽَ
 .(ٖٔ)، والولٌد بن لٌس(ٕٔ)أحدها: }بؽٌر حساب{، ٌعنً: ؼدلا، لاله مٌمون بن مهران

الثانً: ال ٌخرجه بحساب ٌخاؾ أن ٌنمص ما عنده، إن هللا ال ٌنمص ما عنده. لاله الربٌع بن 
 .(ٗٔ)أنس

 [:1ٖ-ٖ٘فوابد اآلٌات:]
 مصدرها هللا تعالى فهو الذي ٌطلب منه ذلن. كل خٌر وكل نور وكل هداٌة -ٔ

                                                                                                                                                                               

 . ٕٔٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٔ)
 .ٖٕٗ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓٔٙ/1(:صٖٙٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٖالكشاؾ: (2)
 .ٕٓٔٙ/1(:صٗٙٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 . ٕٔٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٓٔٙ/1(:ص٘ٙٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 . ذكره دون سند.ٕٓٔٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖٔ)
 .ٕٓٔٙ/1(:صٙٙٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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 استحسان ضرب األمثال لتمرٌب المعانً إلى األذهان والفهوم. -ٕ
اإلشارة إلى أن ملة اإلسبلم ال ٌهودٌة وال نصرانٌة، ال اشتراكٌة وال رأسمالٌة. بل هً الملة  -ٖ

 الحنٌفٌة من دان بها هدى ومن كفرها ضل.
الى "المساجد" بتطهٌرها ورفع بنٌانها وإخبلبها إال من ذكر هللا وجوب تعظٌم بٌوت هللا تع -ٗ

 والصبلة وطلب العلم فٌها.
 ثناء هللا تعالى على من ال تلهٌهم تجارة وال بٌع عن ذكر هللا وإلام الصبلة وإٌتاء الزكاة. -٘
 

 المرآن
ٌْئًا َوَوَجَد }َوالَِّذٌَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِمٌعٍَة ٌَْحَسبُهُ  الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إِذَا َجاَءهُ لَْم ٌَِجْدهُ َش
ُ َسِرٌُع اْلِحَساِب ) َ ِعْنَدهُ َفَوفَّاهُ ِحَسابَهُ َوَّللاَّ  [5ٖ({ ]النور : 5َّٖللاَّ

 التفسٌر:
والذٌن كفروا بربهم وكذَّبوا رسله، أعمالهم التً ظنوها نافعة لهم فً اآلخرة، كصلة األرحام 

ألسرى وؼٌرها، كسراب، وهو ما ٌشاَهد كالماء على األرض المستوٌة فً الظهٌرة، ٌظنه وفن ا
العطشان ماء، فإذا أتاه لم ٌجده ماء. فالكافر ٌظن أن أعماله تنفعه، فإذا كان ٌوم المٌامة لم ٌجد 

لحساب، لها ثوابًا، ووجد هللا سبحانه وتعالى له بالمرصاد فوفَّاه جزاء عمله كامبل. وهللا سرٌع ا
 فبل ٌستبطا الجاهلون ذلن الوعد، فإنه ال بدَّ ِمن إتٌانه. 

[، أي:" والذٌن كفروا 5ٖلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِمٌعٍَة{ ]النور :  
بربهم وكذَّبوا رسله، أعمالهم التً ظنوها نافعة لهم فً اآلخرة، كصلة األرحام وفن األسرى 

 .(ٔ)، كسراب، وهو ما ٌشاَهد كالماء على األرض المستوٌة فً الظهٌرة"وؼٌرها
من األرض: المنبسط الذي ال نبت « الماع»، و«الماع»جماع «: المٌعة» لال الفراء:" 

فٌه، وفٌه ٌكون السراب. والسراب ما لصك باألرض، واآلل الذي ٌكون ضحى كالماء بٌن 
 .(ٕ)السماء واألرض"

لسراب ٌكون نصؾ النهار وإذا اشتّد الحّر واآلل ٌكون أول النهار ا لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖ)والماع واحد"« المٌعة»ٌرفع كل شخص. و 

لال الطبري:" وهذا مثل ضربه هللا ألعمال أهل الكفر به، فمال: والذٌن جحدوا توحٌد  
راب ما ربهم وكذبوا بهذا المرآن، وبمن جاء به مثل أعمالهم التً عملوها مثل سراب، والس

لصك باألرض، وذلن ٌكون نصؾ النهار، وحٌن ٌشتد الحر واآلل، ما كان كالماء بٌن السماء 
 .(ٗ)واألرض، وذلن ٌكون أول النهار، ٌرفع كل شًء ضحى"

ضرب ألعمال الكافرٌن مثبل فمال عز من لابل والذٌن كفروا أعمالهم  لال الثعلبً:" 
كسراب وهو الشعاع الذي تراه نصؾ النهار فً البراري عند شدة الحر كؤنه ماء فإذا لرب منه 

 .(٘)اإلنسان انفش فلم ٌر شٌبا، وسمً سرابا ألنه ٌنسرب أي ٌجري كالماء"
كفرهم ، الذٌن ٌحسبون أنهم على شًء من  للكفار الدعاة إلى لال ابن كثٌر: هذا مثل" 

األعمال واالعتمادات ، ولٌسوا فً نفس األمر على شًء ، فمثلهم فً ذلن كالسراب الذي ٌرى 
 .(ٙ)"فً المٌعان من األرض عن  بعد كؤنه بحر طام

هو مثل ضربه هللا لعمل الكافر، ٌمول: ٌحسب أنه فً شًء، كما ٌحسب هذا  لال لتادة:" 
 .(2)"السراب ماء

                                                             

 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٙٙ/ٕمجاز المرآن: (ٖ)
 .5٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٔٔ/2الكشؾ والبٌان: (٘)
 .2ٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
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 .(ٔ)عن مجاهد، لوله :"}كسراب بمٌعة{، لال: بماع من األرض، والسراب: عمله" 
 .(ٕ)عن ابن عباس، لوله: "}أعمالهم كسراب بمٌعة{، ٌمول: األرض المستوٌة" 
 .(ٖ)[، أي:" ٌظنه العطشان ماء"5ٖلوله تعالى:}ٌَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء{ ]النور :  
فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء ، حسبه ماًء فمصده لٌشرب  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)منه"
لال الطبري:ٌمول:" حتى إذا جاء الظمآن السراب ملتمسا ماء، ٌستؽٌث به من عطشه لم  

ٌجد السراب شٌبا، فكذلن الكافرون باهلل من أعمالهم التً عملوها فً ؼرور، ٌحسبون أنها 
ه، كما حسب الظمآن الذي رأى السراب فظنه ماء ٌروٌه من ظمبه، منجٌتهم عند هللا من عذاب

حتى إذا هلن وصار إلى الحاجة إلى عمله الذي كان ٌرى أنه نافعه عند هللا، لم ٌجده ٌنفعه شٌبا; 
ألنه كان عمله على كفر باهلل، ووجد هللا، هذا الكافر عند هبلكه بالمرصاد، فوفاه ٌوم المٌامة 

 .(٘)لها فً الدنٌا، وجازاه بها جزاءه الذي ٌستحمه علٌه منه"حساب أعماله التً عم
العطشان مثل الكافر، والسراب مثل عمله، ٌحسب أنه ٌؽنً عنه شٌبا حتى لال ٌحٌى:"

 .(ٙ)ٌؤتٌه الموت، فإذا جاءه الموت لم ٌجد عمله أؼنى عنه شٌبا إال كما ٌنفع السراب العطشان"
ٌْبًا{ ]النور : لوله تعالى:}َحتَّى إِذَا َجاَءهُ لَ    .(2)[، أي:" فإذا أتاه لم ٌجده ماء"5ْٖم ٌَِجْدهُ َش
 .(1)لال الطبري:" ٌمول: ٌظن العطشان من الناس السراب ماء" 
كذلن الكافر ٌحسب أن عمله مؽنى عنه أو نافعه شٌبا فإذا أتاه الموت  لال الثعلبً:" 

 .(5)واحتاج إلى عمله لم ٌجد عمله أؼنى عنه شٌبا وال نفعه"
فكذلن الكافر ٌحسب أنه لد عمل عمبل وأنه لد َحصَّل شٌبًا ، فإذا وافى  لال ابن كثٌر:" 

هللا ٌوم المٌامة وحاسبه علٌها ، ونولش على أفعاله ، لم ٌجد له شٌبًا بالكلٌة لد لُبل ، إما لعدم 
ِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ اإلخبلص ، وإما لعدم سلون الشرع ، كما لال تعالى : } َولَِدْمنَا إِلَى َما عَ 

 .(ٓٔ)["َٖٕهبَاًء َمْنثُوًرا { ]الفرلان : 
 .(ٔٔ)لال مجاهد:" إتٌانه إٌاه: موته، وفراله الدنٌا" 
 .(ٕٔ)وكذلن الكافر إذا مات لم ٌجد عمله شٌبا" لال لتادة:" 
ًّ بن كعب:"  وكذلن الكافر ٌجًء ٌوم المٌامة، وهو ٌحسب أن له عند هللا خٌرا فبل  لال أب

 .(ٖٔ)ٌجد، فٌدخله النار"
هذا مثل ضربه هللا للذٌن كفروا }أعمالهم كسراب بمٌعة{ لد رأى  لال ابن زٌد:" 

السراب، ووثك بنفسه أنه ماء، فلما جاءه لم ٌجده شٌبا، لال: وهإالء ظنوا أن أعمالهم صالحة، 
ٌرجعون منها إلى خٌر، فلم ٌرجعوا منها إال كما رجع صاحب السراب، فهذا مثل ضربه وأنهم س

 .(ٗٔ)هللا جل ثناإه، وتمدست أسماإه"

                                                             

 .5ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5٘ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .5٘ٔ/5ٔسٌر الطبري:تف (1)
 .ٓٔٔ/2الكشؾ والبٌان: (5)
 .2ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .52ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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لال ابن عباس:" هو مثل ضربه هللا لرجل عطش فاشتد عطشه، فرأى سرابا فحسبه  
ذلن، ٌمول ماء، فطلبه وظن أنه لد لدر علٌه، حتى أتاه، فلما أتاه لم ٌجده شٌبا، ولبض عند 

الكافر كذلن، ٌحسب أن عمله مؽن عنه، أو نافعه شٌبا، وال ٌكون آتٌا على شًء حتى ٌؤتٌه 
الموت، فإذا أتاه الموت لم ٌجد عمله أؼنى عنه شٌبا، ولم ٌنفعه إال كما نفع العطشان المشتد إلى 

 .(ٔ)السراب"
َ ِعْنَدهُ فََوفَّاهُ ِحَسابَهُ{   [، أي:" ووجد هللا سبحانه وتعالى 5ٖ]النور : لوله تعالى:}َوَوَجَد َّللاَّ

 .(ٕ)له بالمرصاد فوفَّاه جزاء عمله كامبل"
 .(ٖ)أي: وجد هللا بالمرصاد عند ذلن }فوفاه حسابه{: جزاء عمله" لال الثعلبً:" 
 .(ٗ)لال مجاهد:" }ووجد هللا{ عند فراله الدنٌا، }فوفاه حسابه{" 
بسراب لم ٌجده من  -فً فوات نفعها وحضور ضررها-شبه أعمالهم  لال الزمخشري:" 

خدعه من بعٌد شٌبا، ولم ٌكفه خٌبة وكمدا أن لم ٌجد شٌبا كؽٌره من السراب، حتى وجد عنده 
 .(٘)الزبانٌة تعتله إلى النار، وال ٌمتل ظمؤه بالماء"

ُ َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]النور :   وهللا سرٌع الحساب، فبل ٌشؽله [، أي:" 5ٖلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٙ)حساب عبد عن حساب آخر"

 
 المرآن

ٍ ٌَْؽَشاهُ َمْوٌج ِمْن فَْولِِه َمْوٌج ِمْن فَْولِِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق  ًّ }أَْو َكظُلَُماٍت فًِ بَْحٍر لُّجِ
ٌَْجعَ  ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمْن نُوٍر )بَْعٍض إِذَا أَْخَرَج ٌََدهُ لَْم ٌََكْد ٌََراَها َوَمْن لَْم  ({ ]النور : ِٓٗل َّللاَّ

ٗٓ] 
 التفسٌر:

أو تكون أعمالهم مثل ظلمات فً بحر عمٌك ٌعلوه موج، من فوق الموج موج آخر، وِمن فوله 
سحاب كثٌؾ، ظلمات شدٌدة بعضها فوق بعض، إذا أخرج الناظر ٌده لم ٌمارب رإٌتها من شدة 

تراكمت علٌهم ظلمات الشرن والضبلل وفساد األعمال. ومن لم ٌجعل هللا له الظلمات، فالكفار 
 نوًرا من كتابه وسنة نبٌه ٌهتدي به فما له ِمن هاد.

ٍ{ ]النور :   ًّ [، أي:" أو تكون أعمالهم مثل ٓٗلوله تعالى:}أَْو َكظُلَُماٍت فًِ بَْحٍر لُّجِ
 .(2)ظلماٍت متكاثفة فً بحٍر عمٌٍك ال ٌدرن لعره"

وهذا مثل آخر ضربه هللا ألعمال الكفار، ٌمول تعالى ذكره: ومثل أعمال  لال الطبري:" 
هإالء الكفار، فً أنها عملت على خطؤ وفساد وضبللة وحٌرة من عمالها فٌها، وعلى ؼٌر 
هدى، مثل ظلمات فً بحر لجً، ونسب البحر إلى اللجة وصفا له بؤنه عمٌك كثٌر الماء، ولجة 

 .(1)البحر معظمه"
عن لتادة لوله: "}أو كظلمات فً بحر لجً{، عمٌك، وهو مثل ضربه هللا للكافر، ٌعمل  

 .(5)فً ضبللة وحٌرة"
 .(ٓٔ)ٌعنً بالظلمات: األعمال، وبالبحر اللجً: للب اإلنسان" لال ابن عباس:" 

                                                             

 .5ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓٔٔ/2الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .5ٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .ٖٔٔ/1ٔتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .52ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .51ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .51ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
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اللجى: العمٌك الكثٌر الماء، منسوب إلى اللج وهو معظم ماء  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)البحر"

[، أي:" ٌؽطً ذلن ٓٗلوله تعالى:}ٌَْؽَشاهُ َمْوٌج ِمْن فَْولِِه َمْوٌج ِمْن فَْولِِه َسَحاٌب{ ]النور :  
 .(ٕ)البحر وٌعلوه موج، من فوق الموج موج آخر، وِمن فوله سحاب كثٌؾ"

ٌمول: ٌؽشى البحر موج من فوق الموج موج آخر ٌؽشاه، من فوق الموج  لال الطبري:" 
شى الموج األول سحاب، فجعل الظلمات مثبل ألعمالهم، والبحر اللجً مثبل لملب الثانً الذي ٌؽ

الكافر، ٌمول: عمل بنٌة للب لد ؼمره الجهل، وتؽشته الضبلل والحٌرة، كما ٌؽشى هذا البحر 
اللجً موج من فوله موج من فوله سحاب، فكذلن للب هذا الكافر الذي مثل عمله مثل هذه 

باهلل، بؤن هللا ختم علٌه، فبل ٌعمل عن هللا، وعلى سمعه، فبل ٌسمع مواعظ الظلمات، ٌؽشاه الجهل 
 .(ٖ)هللا، وجعل على بصره ؼشاوة فبل ٌبصر به حجج هللا، فتلن ظلمات بعضها فوق بعض"

 :(ٗ)أعظم للخوؾ من وجهٌنووجود السحاب فوق الموج،  
 أحدهما : أنه لد ٌؽطً النجوم التً ٌهتدى بها .

 التً تنشؤ مع السحاب والمطر الذي ٌنزل منه . الثانً : الرٌح
وتنوٌنه « سحاب»، برفع «سحاب ظلمات»، على اإلضافة. و«سحاب ظلمات»ولرئ:  

 .(٘)بدال من ظلمات األولى« كظلمات»وجر 
[، أي:" ظلمات شدٌدة بعضها فوق ٓٗلوله تعالى:}ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض{ ]النور :  
 .(ٙ)بعض"

 .(2)ن زٌد:" شر بعضه فوق بعض"لال اب 
ٌعنً بذلن :الؽشاوة التً على الملب والسمع والبصر، وهو كموله:  لال ابن عباس:" 

ُ َعلَى لُلُوبِِهم{ ٌَْت َمِن اتََّخذَ إِلََههُ َهَواه{ (1)}َختََم َّللاَّ ... إلى لوله: }أَفَبَل  (5)... اآلٌة، وكموله: }أَفََرأَ

 .(ٔٔ)" (ٓٔ)تَذَكَُّروَن{
ًّ بن كعب:"  ضرب مثبل آخر للكافر، فمال: }أو كظلمات فً بحر لجً{ ... اآلٌة،  لال أب

لال: فهو ٌتملب فً خمس من الظلم: فكبلمه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه 
 .(ٕٔ)ظلمة، ومصٌره إلى الظلمات ٌوم المٌامة إلى النار"

[، أي:" إذا أخرج الناظر ٌده لم ٌََٓٗراَها{ ]النور : لوله تعالى:}إِذَا أَْخَرَج ٌََدهُ لَْم ٌََكْد  
 .(ٖٔ)ٌمارب رإٌتها من شدة الظلمات"

 .(ٗٔ)ٌمول: إذا أخرج الناظر ٌده فً هذه الظلمات لم ٌكد ٌراها" لال الطبري:" 
أي : لم ٌمارب رإٌتها من شدة الظبلم ، فهذا مثل للب الكافر الجاهل  لال ابن كثٌر:" 

ال ٌدري أٌن ٌذهب ، وال هو ٌعرؾ حال من ٌموده ، بل كما ٌمال فً المثل  البسٌط المملد الذي
 .(ٔ)للجاهل : أٌن تذهب ؟ لال : معهم. لٌل : فإلى أٌن ٌذهبون ؟ لال : ال أدري"

                                                             

 .ٕٗٗ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .52ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٔٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٖانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .51ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .[2]البمرة : (1)
 .[ٖٕ]الجاثٌة : (5)
 .[ٖٕ]الجاثٌة : (ٓٔ)
 .51ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .51ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .51ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 :(ٕ)أى: لم ٌمرب أن ٌراها، فضبل عن أن ٌراها. ومثله لول ذى الرمة لال الزمخشري:" 
 لَْم ٌََكْد ... َرسٌُِس الَهوى ِمْن ُحّبِ َمٌَّةَ ٌَْبَرح إِذَا َؼٌََّر النَّؤُي الُمِحبٌِّنَ 

 .(ٖ)أى: لم ٌمرب من البراح فما باله ٌبرح؟"
ٌََراَها{ ]النور : وفً    [، وجوه:ٓٗلوله تعالى:}إِذَا أَْخَرَج ٌََدهُ لَْم ٌََكْد 

رؾ من أٌن ٌراها، أحدها: أن ٌكون معنى الكبلم: إذا أخرج ٌده رابٌا لها لم ٌكد ٌراها: أي لم ٌع
 فٌكون من الممدم الذي معناه التؤخٌر، ومعنى الكبلم: إذا أخرج ٌده لم ٌمرب أن ٌراها. 

الثانً: أن ٌكون معناه: إذا أخرج ٌده لم ٌرها وٌكون لوله: )لم ٌكد( فً دخوله فً الكبلم نظٌر 
[ ونحو 1َٗمِحٌٍص{ ]فصلت : دخول الظن فٌما هو ٌمٌن من الكبلم، كموله: }َوَظنُّوا َما لَُهْم ِمْن 

 ذلن. 
الثالث: أن ٌكون لد رآها بعد بطء وجهد، كما ٌمول المابل آلخر: ما كدت أران من الظلمة، ولد 

 رآه، ولكن بعد إٌاس وشدة. 
لال الطبري:"وهذا المول الثالث أظهر معانً الكلمة من جهة ما تستعمل العرب أكاد فً 

إنه ٌتوجه إلى أنه بمعنى لم ٌرها، لول أوضح من جهة التفسٌر، كبلمها، والمول اآلخر الذي للنا 
وهو أخفى معانٌه. وإنما حسن ذلن فً هذا الموضع، أعنً أن ٌمول: لم ٌكد ٌراها مع شدة 

 .(ٗ)الظلمة التً ذكر; ألن ذلن مثل ال خبر عن كابن كان"
ؼشام المملدون وهذا المثال ألصحاب الجهل البسٌط، وهم الطَّماطم األ لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)ألبمة الكفر ، الصم البكم الذٌن ال ٌعملون "
فً ظلمتها وسوادها لكونها باطلة، وفً خلوها عن نور -شبه أعمالهم  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)الحك بظلمات متراكمة من لج البحر واألمواج والسحاب "
ُ لَهُ نُوًرا فََما لَ   [، أي:" ومن لم ٓٗهُ ِمْن نُوٍر{ ]النور : لوله تعالى:}َوَمْن لَْم ٌَْجعَِل َّللاَّ

 .(2)ٌجعل هللا له نوًرا من كتابه وسنة نبٌه ٌهتدي به فما له ِمن هاد"
لال الطبري: "ٌمول: من لم ٌرزله هللا إٌمانا وهدى من الضبللة ومعرفة بكتابه، فما له 

 .(1)من إٌمان وهدى ومعرفة بكتابه"
وفٌمه وعصمته ولطفه، فهو فً ظلمة الباطل ال ومن لم ٌوله نور ت لال الزمخشري:" 
 .(5)نور له"
أي : من لم ٌهده هللا فهو هالن جاهل حابر بابر كافر ، كما لال تعالى :  لال ابن كثٌر:" 

ُ فَبل َهاِدَي لَهُ { ]األعراؾ :  [ وهذا فً ُممابلة ما لال فً مثل المإمنٌن : } 1ٙٔ} َمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ
 ُ ِلنُوِرِه َمْن ٌََشاُء { فنسؤل هللا العظٌم أن ٌجعل فً للوبنا نوًرا ، وعن أٌماننا نوًرا ، وعن  ٌَْهِدي َّللاَّ

 .(ٓٔ)شمابلنا نوًرا ، وأن ٌعظم لنا نوًرا "
 
 المرآن

                                                                                                                                                                               

 .2ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
وفٌه )لم أجد( وفً ،  21ص  5ٔ5ٔهذا البٌت من حابٌة ذي الرمة المشهورة )دٌوان طبعة كٌمبردج سنة (ٕ)

، "شرح 5ٖٓ/ 5، "الخزانة" 2ٙٔ/ ٔ، "الدر المصون" ٘ٗ/ ٔ، "زاد المسٌر" ٕٖٖ/ ٔ)أمالً المرتضى( 
 .ٕٗٔ/ 2المفصل" البن ٌعٌش 

 .سٌس الهوى(: مسهلوله )النؤي(: البعد، )ر
 .ٕٗٗ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .55ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .]بتصرؾ بسٌط[2ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٗٗ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .55ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٗ/ٖالكشاؾ: (5)
 .2ٕ-2ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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ٌُْر َصافَّاٍت كُلٌّ لَْد  َ ٌَُسبُِّح لَهُ َمْن فًِ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوالطَّ َعِلَم َصاَلتَهُ َوتَْسبٌَِحُه }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
ُ َعِلٌٌم بَِما ٌَْفعَلُوَن )  [ٔٗ({ ]النور : َٔٗوَّللاَّ

 التفسٌر:
أن هللا ٌَُسبِّح له َمن فً السموات واألرض من المخلولات، والطٌر  -أٌها الرسول  -ألم تعلم 

بحه. وهو صافات أجنحتها فً السماء تسبح ربها؟ كل مخلوق لد أرشده هللا كٌؾ ٌصلً له وٌس
 سبحانه علٌم، ُمطَِّلع على ما ٌفعله كل عابد ومسبِّح، ال ٌخفى علٌه منها شًء، وسٌجازٌهم بذلن.

َ ٌَُسبُِّح لَهُ َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النور :   [، أي:" ألم ٔٗلوله تعالى:}أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)ن فً السموات واألرض من المخلولات"أن هللا ٌَُسبِّح له مَ  -أٌها الرسول  -تعلم 

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ألم تنظر ٌا دمحم بعٌن للبن، فتعلم أن هللا  
 .(ٕ)ٌصلً له من فً السماوات واألرض من ملن وإنس وجن"

أي : من المبلبكة ٌخبر تعالى أنه ٌَُسبِّحه من فً السموات واألرض ،  لال ابن كثٌر:" 
واألناسً ، والجان والحٌوان ، حتى الجماد ، كما لال تعالى : } تَُسبُِّح لَهُ السََّماَواُت السَّْبُع 

ٍء إِال ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن ال تَْفمَُهوَن تَْسبٌَِحُهْم إِنَّهُ َكاَن حَ  ًْ ِلًٌما َواألْرُض َوَمْن فٌِِهنَّ َوإِْن ِمْن َش
 .(ٖ)["ٗٗ{ ]اإلسراء :  َؼفُوًرا

 .(ٗ)عن ابن عباس، لوله: }ٌسبح له{، ٌمول: ٌصلً له" 
 .(٘)المإمن ٌسجد طابعا والكافر ٌسجد كارها" لال لتادة:" 
 .(ٙ)لم ٌدع شٌبا من خلمه إال عبده له طابعا وكارها" لال لتادة:" 
ٌُْر َصافَّاٍت{ ]النور :   صافات أجنحتها فً السماء [، أي:" والطٌر ٔٗلوله تعالى:}َوالطَّ

 .(2)تسبح ربها"
 .(1)لال مجاهد:" بسط أجنحتهن" 

 .(5)لال لتادة:" صافات بؤجنحتها" 
 .(ٓٔ)لال الطبري:" }والطٌر صافات{ فً الهواء أٌضا تسبح له" 
أي : فً حال طٌرانها تسبح ربها وتعبده بتسبٌح ألهمها وأرشدها إلٌه ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)وهو ٌعلم ما هً فاعلة"
[، أي:" كل مخلوق لد أرشده هللا ٔٗلوله تعالى:}كُلٌّ لَْد َعِلَم َصبَلتَهُ َوتَْسبٌَِحهُ{ ]النور :  

 .(ٕٔ)كٌؾ ٌصلً له وٌسبحه"
لتسبٌح لؽٌرهم من الخلك، ولذلن فصل فٌما لال الطبري:" لٌل: إن الصبلة لبنً آدم، وا 
 .(ٖٔ)بٌن ذلن"
 .(ٗٔ)أي : كل لد أرشده إلى طرٌمته ومسلكه فً عبادة هللا ، عز وجل" لال ابن كثٌر:" 
 [، وجوه:ٔٗوفً لوله تعالى:}كُلٌّ لَْد َعِلَم َصبَلتَهُ َوتَْسبٌَِحهُ{ ]النور :  

                                                             

 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕ٘ٔٙ/1(:ص52ٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙٔٙ-ٕ٘ٔٙ/1(:ص51ٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٙٔٙ/1(:ص55ٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٙٔٙ/1(:ص2ٓٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٙٔٙ/1(:ص2ٓٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .55ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .55ٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)، والزجاج(ٔ)من سابر الخلك ، لاله مجاهدأحدها : أن الصبلة لئِلنسان والتسبٌح لما سواه 
 .(ٖ)لال مجاهد:" الصبلة لئلنسان، والتسبٌح لما سوى ذلن من الخلك" 
 .(ٗ)فهذه الطٌر ال تركع وال تسجد" لال مسعر:" 

 .(٘)الثانً : أن هذا فً الطٌر وإن ضرب أجنحتها صبلة وأن أصواتها تسبٌح ، حكاه النماش
 لٌس فٌها ركوع وال سجود ، لاله سفٌان. الثالث : أن للطٌر صبلة

ُ َعِلٌٌم بَِما ٌَْفعَلُوَن{ ]النور :   [، أي:" وهو سبحانه علٌم، ُمطَِّلع على ٔٗلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٙ)ما ٌفعله كل عابد ومسبِّح، ال ٌخفى علٌه منها شًء"

فى علٌه شًء لال الطبري: ٌمول:" وهللا ذو علم بما ٌفعل كل مصل ومسبح منهم، ال ٌخ 
 .(2)من أفعالهم، طاعتها ومعصٌتها، محٌط بذلن كله، وهو مجازٌهم على ذلن كله"

 
 المرآن

ِ اْلَمِصٌُر ) ِ ُمْلُن السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوإِلَى َّللاَّ  [ٕٗ({ ]النور : ٕٗ}َوَّلِلَّ
 التفسٌر:

 المٌامة. وهلل وحده ملن السموات واألرض، له السلطان فٌهما، وإلٌه المرجع ٌوم
ِ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النور :   [، أي:" وهلل وحده ملن السموات ٕٗلوله تعالى:}َوّلِِلَّ

 .(1)واألرض، له السلطان فٌهما"
لال الطبري: ٌمول:" وهلل سلطان السماوات واألرض وملكها دون كل من هو دونه من  

فارؼبوا ال إلى ؼٌره، فإن بٌده خزابن السماوات  سلطان وملن، فإٌاه فارهبوا أٌها الناس، وإلٌه
 .(5)واألرض، ال ٌخشى بعطاٌاكم منها فمرا"

أخبر تعالى : أن له ملن السموات واألرض ، فهو الحاكم المتصرؾ  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)الذي ال معمب لحكمه ، وهو اإلله المعبود الذي ال تنبؽً العبادة إال له "
ض أربعة وعشرون ألؾ فرسخ، فالسودان اثنا عشر، والروم لال أبو الجلد: "األر 

 .(ٔٔ)ثمانٌة، والفارسً ثبلثة، وللعرب ألؾ"
ِ اْلَمِصٌُر{ ]النور :   .(ٕٔ)[، أي:" وإلٌه المرجع ٌوم المٌامة"ٕٗلوله تعالى:}َوإِلَى َّللاَّ

أعمالكم لال الطبري: " ٌمول: وأنتم إلٌه بعد وفاتكم، مصٌركم ومعادكم، فٌوفٌكم أجور  
التً عملتموها فً الدنٌا، فؤحسنوا عبادته، واجتهدوا فً طاعته، ولدموا ألنفسكم الصالحات من 

 .(ٖٔ)األعمال"
أي : ٌوم المٌامة ، فٌحكم فٌه بما ٌشاء ; } ِلٌَْجِزَي الَِّذٌَن أََساُءوا بَِما  لال ابن كثٌر:" 

[ ، فهو الخالك المالن ، أال له الحكم فً ٖٔ{ ]النجم :  َعِملُوا َوٌَْجِزَي الَِّذٌَن أَْحَسنُوا ِباْلُحْسنَى
 .(ٗٔ)الدنٌا واألخرى ، وله الحمد فً األولى واآلخرة"

                                                             

 .ٕٓٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗ/ٗانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٓٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٔٙ/1(:ص2ٖٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٗانظر النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٓٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٙٔٙ/1(:ص2ٓٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٔٓ-ٕٓٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 [:ٕٗ-5ٖفوابد اآلٌات:]
 استحسان ضرب األمثال لتمرٌب المعانً البعٌدة إلى األذهان. -ٔ
 بٌان خسران الكافرٌن فً أعمالهم وحٌاتهم كلها. -ٕ
 هذه الدنٌا وأنهم ٌعٌشون فً ظلمات الجهل والكفر والظلم. بٌان حال الكافرٌن فً -ٖ
 تمرٌر حمٌمة وهً أن من لم ٌجعل هللا له نوراً فً للبه لن ٌكن له نور فً حٌاته كلها. -ٗ
بٌان أن الكون كله ٌسبح هللا كموله تعالى: }ٌسبح له ما فً السموات وما فً األرض{ ولوله:  -٘

 }وإن من شًء إال ٌسبح بحمده{ .
 

 المرآن
ٌْنَهُ ثُمَّ ٌَْجعَلُهُ ُرَكاًما فَتََرى اْلَوْدَق ٌَْخُرُج ِمنْ  َ ٌُْزِجً َسَحابًا ثُمَّ ٌَُإلُِّؾ بَ ُل }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ  ِخاَلِلِه َوٌُنَّزِ

ٌََشاُء ٌََكاُد َسنَا بَْرلِِه  ِمَن السََّماِء ِمْن ِجبَاٍل فٌَِها ِمْن بََرٍد فٌَُِصٌُب بِِه َمْن ٌََشاُء َوٌَْصِرفُهُ َعْن َمنْ 
 [ٖٗ({ ]النور : ٌَْٖٗذَهُب بِاْْلَْبَصاِر )

 التفسٌر:
ألم تشاهد أن هللا سبحانه وتعالى ٌسوق السحاب إلى حٌث ٌشاء، ثم ٌجمعه بعد تفرله، ثم ٌجعله 

صٌب متراكًما، فٌنزل ِمن بٌنه المطر؟ وٌنزل من السحاب الذي ٌشبه الجبال فً عظمته َبَرًدا، فٌ
ن ٌشاء منهم بحسب حكمته وتمدٌره، ٌكاد ضوء ذلن البرق  به َمن ٌشاء من عباده وٌصرفه عمَّ

 فً السحاب ِمن شدته ٌذهب بؤبصار الناظرٌن إلٌه. 
َ ٌُْزِجً َسَحابًا{ ]النور :   [، أي:" ألم تشاهد أن هللا سبحانه ٖٗلوله تعالى:}أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

 .(ٔ)ى حٌث ٌشاء"وتعالى ٌسوق السحاب إل
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }ألم تر{ ٌا دمحم }أن هللا ٌزجً{ ٌعنً:  

 .(ٕ)ٌسوق }سحابا{ حٌث ٌرٌد"
َ ٌُْزِجً َسَحابًا{ ]النور :    [، وجوه من التفسٌر:ٖٗوفً لوله تعالى:}أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

 .(ٖ)بعد للٌل ، ومنه البضاعة المزجاة لملتها. حكاه الماورديأحدهما : ٌنزله للٌبلً 
 . (ٗ). لاله ٌحٌى بن سبلمٌنشا سحابا الثانً :

، (٘)الثالث: أنه ٌسوله إلى حٌث شاء، ومنه: زجا الخراج، إذا انساق إلى أهله. وهذا لول مماتل
 :(ٓٔ)لال الشاعر، (5)، والزجاج(1)، وابن لتٌبة(2)، وأبً عبٌدة(ٙ)والفراء

ٌْتَُن من أَْهِلً ومْن َوَطنًِ  ...   أُْزِجً ُحَشاَشةَ نَْفٍس ما بِها َرَمكٌ   إِنًِّ أتَ
}َربُّكُُم الَِّذي ٌُْزِجً لَُكُم اْلفُْلَن فًِ اْلبَْحِر { ]اإلسراء : وروي عن ابن عباس، فً لوله،  

 .(ٔٔ)"[، ٌمول: ٌجري الفلنٙٙ

                                                             

 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 ٕٔٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
. 
 .ٕٔٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٗ٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٙ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .2ٙ/ٕانظر: مجاز المرآن: (2)
 .ٖٙٓانظر: ؼرٌب المرآن: (1)
 .5ٗ/ٗانظر: معانً المرآن: (5)
، ولم 11ٕ/ٕٔ، وتفسٌر المرطبً:1ٖ٘/ٖ، وتفسٌر السمعانً:ٕٔٔ/ٗالبٌت للنابؽة فً النكت والعٌون: (ٓٔ)

 .أجده فً دٌوانه، ولعله من المنحول له
 .52ٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)

ٌزجً سحابا{، ٌمول: ٌجري  اس، لوله:"}بسنده عن ابن عب 2ٕٔٙ/1(:ص2ٓ٘ٗٔوأخرج ابن ابً حاتم)
 الفلن".
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ٌَاَح فَتُثٌُِر  عن عطاء لال: "السحاب ٌخرج من األرض، ثم  ُ الَِّذي ٌُْرِسُل الّرِ تبل: }َّللاَّ
 .(ٕ)"(ٔ)َسَحابًا{

أم عبد هللا بنت خالد بن معدان، عن أبٌها لال: "إن فً الجنة شجرة تثمر السحاب، عن  
فؤما السوداء منها فالثمرة التً لد نضجت فهً التً تحمل المطر، وأما البٌضاء فهً التً لم 

 .(ٖ)تنضج، لم تحمل المطر"
معاذ بن عبد هللا بن خبٌب الجهنً: "رأٌت ابن عباس مر به تبٌع ابن امرأة كعب لال  

فسلم علٌه فسؤله ابن عباس هل سمعت كعبا ٌمول فً السحاب شٌبا؟ لال: نعم سمعته ٌمول: إن 
السحاب ؼربال المطر، لوال السحاب حٌن ٌنزل الماء من السماء لفسد ما ٌمع علٌه، لال: سمعت 

ٌمول: فً األرض تنبت العام نبات، وعام لابل ؼٌره، لال: نعم سمعته ٌمول: إن البذر ٌنزل كعبا 
 .(ٗ)من السماء، لال ابن عباس: وسمعت ذلن من كعب ٌموله"

ٌْنَهُ{ ]النور :    .(٘)[، أي:" ثم ٌجمعه بعد تفرله"ٖٗلوله تعالى:}ثُمَّ ٌَُإلُِّؾ بَ
 .(ٙ)لال ٌحٌى:" ٌجمع بعضه إلى بعض" 
 .(2)ٌعنً: ٌضم بعضه إلى بعض" ل مماتل:"لا 
 .(1)لال الطبري:" ٌمول: ثم ٌإلؾ بٌن السحاب" 
 .(5)أي: ٌجعل المطع المتفرلة من السحاب لطعة واحدة" لال الزجاج:" 
لال عبٌد بن عمٌر: "ٌبعث هللا المثٌرة فتمم األرض لما، ثم ٌبعث هللا الناشبة فتنشا  

شن أبو -فٌإلؾ بٌنه، ثم ٌبعث اللوالح فتلمم السحاب أو الشجر، السحاب، ثم ٌبعث هللا المإلفة 
 .(ٓٔ)"-ٌحً

ً متراكما، بعضه فوق ٖٗلوله تعالى:}ثُمَّ ٌَْجعَلُهُ ُرَكاًما{ ]النور :   [، أي:" ٌجعله كثٌفا
 .(ٔٔ)بعض"

لال الطبري:" ٌمول: ثم ٌجعل السحاب الذي ٌزجٌه، وٌإلؾ بعضه إلى بعض ركاما،  
 .(ٕٔ)عضه على بعض"ٌعنً: متراكما ب

 .(ٖٔ)أي: ٌجعل بعض السحاب ٌركب بعضا" لال الزجاج:" 
 .(ٗٔ)ٌعنً: لطعا ٌحمل بعضها على إثر بعض" لال مماتل:" 
عبٌد بن عمٌر اللٌثً: "الرٌاح أربع: ٌبعث هللا الرٌح األولى فتمم األرض لما، ثم لال  

عله ركاما، ثم ٌبعث الرابعة ٌبعث الثانٌة فتنشا سحابا، ثم ٌبعث الثالثة فتإلؾ بٌنه فتج
 .(٘ٔ)فتمطره"
[، أي:" فترى المطر ٌخرج من ٖٗلوله تعالى:}فَتََرى اْلَوْدَق ٌَْخُرُج ِمْن ِخبَلِلِه{ ]النور :  

 .(ٔ)بٌن السحاب الكثٌؾ"

                                                             

 .[1ٗ]الروم : (ٔ)
 .2ٕٔٙ/1(:ص2ٓ2ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٔٙ/1(:ص2ٓ1ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔٙ/1(:ص2ٓٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗ٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٔٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٗ/ٗمعانً المرآن: (5)
 .2ٕٔٙ/1(:ص2ٓ5ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٔٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٗ/ٗمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٕٔٓ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٕ)لال الطبري:" ٌمول: فترى المطر ٌخرج من بٌن السحاب" 
 .(ٖ)الودق: المطر، والخبلل: السحاب" لال ابن زٌد:" 
 .(ٗ)، بفتح الخاء، من ؼٌر ألؾ«من خلله»ابن عباس، والضحان: ولرأ  
 .(٘)لال هارون: "فذكرت ذلن ألبً عمرو، فمال: إنها لحسنة، ولكن خبلله أعم" 
 .(ٙ)، أعم وأجود فً المراءة"«خبلله» لال الزجاج:" 
 [، وجهان:ٖٗ: وفً لوله تعالى:}فَتََرى اْلَوْدَق ٌَْخُرُج ِمْن ِخبَلِلِه{ ]النور  

-أبو األشهب، عن أبً تمٌلة البرق ٌخرج من خبلل السحاب. رواه «: الودق»أحدهما : أن 
 .(2)عن أبٌه -رجل من بنً جمان

 :(1)ومنه لول الشاعر
 أَثَْرَن َعجاجةً وَخَرْجَن منها ... ُخروج الَوْدِق ِمْن َخلَِل السَّحابِ 

،أبً (ٔٔ)، الفراء(ٓٔ)، وابن زٌد(5)لاله الضحانالثانً : أنه المطر ٌخرج من خبلل السحاب ، 
 :(٘ٔ)، ومنه لول الشاعر (ٗٔ)وهو لول الجمهور، (ٖٔ)، وابن لتٌبة(ٕٔ)عبٌدة

 فبل مزنة ودلت ودلها  ...  وال أرض أبمل أبمالها
ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجبَاٍل فٌَِها ِمْن بََرٍد{ ]النور :   من [، أي:" وٌنزل ٖٗلوله تعالى:}َوٌُنَّزِ

 .(ٙٔ)السحاب الذي ٌشبه الجبال فً عظمته بََرًدا"
َماِء ِمْن ِجَباٍل فٌَِها ِمْن بََرٍد{ ]النور :   ُل ِمَن السَّ [، ثبلثة ٖٗوفً لوله تعالى:}َوٌُنَّزِ

 :(2ٔ)وجوه
أحدها : أن فً السماء جبال برد فٌنزل من تلن الجبال ما ٌشاء فٌصٌب به من ٌشاء وٌصرفه 

 عمن ٌشاء .
 : أنه ٌنزل من السماء برداً ٌكون كالجبال. الثانً 

ً سمً جباالً لِعظمه  الثالث : أن السماء السحاب ، سماه لعلوه ، والجبال صفة السحاب أٌضا
 فٌنزل منه برداً ٌصٌب به من ٌشاء وٌصرفه عمن ٌشاء فتكون إصابته نممة وصرفه نعمة .

[، أي:" فٌصٌب ٖٗهُ َعْن َمْن ٌََشاُء{ ]النور : لوله تعالى:}فٌَُِصٌُب بِِه َمْن ٌََشاُء َوٌَْصِرفُ  
ن ٌشاء منهم بحسب حكمته وتمدٌره"  .(1ٔ)بذلن البرد َمن ٌشاء من عباده وٌصرفه عمَّ

                                                                                                                                                                               

 .ٖٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٔٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٗ/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٕٔٙ/1(:ص2ٔٔٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٔٙ/ٔن:، واالختٌارٌٖٖٙ، كما فً المفضلٌات:بن أبً خازمالبٌت لبشر  (1)
 .1ٕٔٙ-2ٕٔٙ/1(:ص2ٔٓٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .2ٙ/ٕانظر: مجاز المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٙٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٔٔ/ٗانظر: النكت والعوٌن: (ٗٔ)
 ٓٗالبٌت لعامر بن جوٌن: وهو شاعر جاهلى كان خلٌعا فاتكا وشرٌفا وفٌا انظر حٌاته فى المعمرٌن رلم  (٘ٔ)

والبٌت من األبٌات المختلؾ فى عزوها ولال بعضهم إنه للخنساء ولم أجده  -ٙٙ/ 1واألؼانى  ٗ٘والشعراء ص 
 ٙٓٔ/ 1ٔوالطبري  ٕ٘ٓ/ ٔب وهو فى الكتا ٖٖٓ/ ٖ، ٕٔ/ ٔفى دٌوانها: وانظر االختبلؾ فى الخزانة 

 .ٖٖٔوشواهد المؽنً ص  ٗٙٗ/ ٕوالعٌنً  15ٕ/ ٕٔوالمرطبً  ٕٓٗ/ ٔوالشنتمرى 
 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٖٔٔ/ٗ، والنكت والعٌون:5ٗ/ٗ، ومعانً المرآن للزجاج:ٕٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (1ٔ)
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 .(ٔ)لال الفراء:" ٌعذب به من ٌشاء" 
ٌحتمل أن ٌكون المراد بموله : } فٌَُِصٌُب بِِه { أي : بما ٌنزل من السماء  لال ابن كثٌر:" 

برد والمطر فٌكون لوله : } فٌَُِصٌُب بِِه َمْن ٌََشاُء { رحمة لهم ، } َوٌَْصِرفُهُ َعْن َمْن من نوعً ال
ٌََشاُء { أي : ٌإخر عنهم الؽٌث. وٌحتمل أن ٌكون المراد بموله : } فٌَُِصٌُب بِِه { أي : بالبرد نممة 

من ٌشاء أي : رحمة على من ٌشاء لما فٌه من نثر ثمارهم وإتبلؾ زروعهم وأشجارهم. وٌصرفه ع

 .(ٕ)"بهم
[، أي:" ٌكاد ضوء ذلن البرق ٖٗلوله تعالى:}ٌََكاُد َسَنا بَْرلِِه ٌَْذَهُب بِاأْلَْبَصاِر{ ]النور :  

 .(ٖ)فً السحاب ِمن شدته ٌذهب بؤبصار الناظرٌن إلٌه"
لال عمرو بن دٌنار:" لم أر أحدا ذهب البرق ببصره ولكن ٌرسل الصواعك فٌصٌب بها  

 .(ٗ)ٌشاء"من 
 .(٘)، بضم الٌاء«ٌذهب باألبصار» ولرئ: 
 [، ثبلثة وجوه:ٖٗوفً لوله تعالى:}ٌََكاُد َسنَا َبْرلِِه ٌَْذَهُب بِاأْلَْبَصاِر{ ]النور :  

 .(ٙ)أحدها : صوت برله. حكاه الماوردي
، (ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)، والسدي(5)، وعطاء(1)، ولتادة(2)الثانً : ضوء برله ، لاله ابن عباس

 :(٘ٔ)ومنه لول الشماخ .(ٗٔ)وابن لتٌبة ،(ٖٔ)، وأبو عبٌدة(ٕٔ)ومماتل
 وما كادت إذا رفعت سناها   ...   لٌبصر ضوءها إالّ البصٌر

 .(ٙٔ)ٌمول: فضوء برله ٌلمع البصر منه" ولال السدي:" 
 :(1ٔ)، والصوت حادث عن اللمعان، كما لال امرإ المٌس(2ٔ)الثالث : لمعان برله ، لاله لتادة

 ٌُضًُء َسناهُ أو َمصابٌُح راِهٍب ... أماَل السَّلٌَط بالذُّباِل اْلُمفَتَّلِ 
لال الماوردي:"فٌكون البرق دلٌبًل على تكاثؾ السحاب ، ونذٌراً بموة المطر ، ومحذراً  

 .(5ٔ)من نزول الصواعك"

                                                             

 .ٕٙ٘/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .2ٖ/ٙابن كثٌر: تفسٌر (ٕ)
 .ٖ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٔٙ/1(:ص2ٕٔٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٔٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٕٔٙ/1(:ص2ٔ1ٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٔٙ/1حكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .5ٕٔٙ/1(:ص2ٔ5ٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٔٙ/1(:ص2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٗٓ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: مجاز المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٙٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
، وتفسٌر ٖٔٔ/ٗ، والنكت والعٌون:2ٕٔ/ٕ، ومحاسن الشعر:ٕ٘ٓ/ٕالبٌت له فً امالً المالً: (٘ٔ)

 .5ٕٓ/ٕٔالمرطبً:
 .5ٕٔٙ/1(:ص2ٕٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .5ٕٔٙ/1(:ص2ٕٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 2ٕٖ/ 5ٔ; وتاج العروس ٖٖٙ/ ٕٔ)سلط(; وتهذٌب اللؽة  ٕٖٓ/ 2; ولسان العرب ٕٗدٌوانه ص (1ٔ)

 .ٕٙٔ/ ٔٔ)سلط(، )ذبل(; وببل نسبة فً المخصص
السنا: الضوء. السلٌط: الزٌت. الذبال: الفتٌل. المعنى: أن هذا البرق ٌتؤلأل ضوإه وهو شبٌه فً لمعانه بمصابٌح 

 .الراهب إذا أفعم صب الزٌت علٌها فتكون أشد إضاءة
 .ٗٔٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
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البرق أو الودق فبل ٌشر إذا رأى أحدكم »عن عروة بن الزبٌر لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٔ)«إلٌه ولٌنعت
اطلبوا استجابة الدعاء عند التماء الجٌوش، وإلامة »عن مكحول لال: لال رسول هللا:  

 .(ٕ)«الصبلة، وعند نزول الؽٌث
 

 المرآن
ٌَْل َوالنََّهاَر إِنَّ فًِ ذَِلَن لَِعْبَرةً ِْلُوِلً اْْلَْبَصاِر ) ُ اللَّ  [ٗٗ]النور : ({ ٗٗ}ٌُمَلُِّب َّللاَّ

 التفسٌر:
ومن دالبل لدرة هللا سبحانه وتعالى أنه ٌملب اللٌل والنهار بمجًء أحدهما بعد اآلخر، 

 واختبلفهما طوال ولَِصًرا، إن فً ذلن لَداللة ٌعتبر بها كل َمن له بصٌرة. 
ٌَْل َوالنََّهاَر{ ]النور :   ُ اللَّ ل لدرة هللا سبحانه [، أي:" ومن دالبٗٗلول تعالى:}ٌُمَلُِّب َّللاَّ

 .(ٖ)وتعالى أنه ٌملب اللٌل والنهار بمجًء أحدهما بعد اآلخر، واختبلفهما طوال ولَِصًرا"
لال الطبري:" ٌمول: ٌعمب هللا بٌن اللٌل والنهار وٌصرفهما، إذا أذهب هذا جاء هذا،  

 .(ٗ)وإذا أذهب هذا جاء هذا"
ل هذا فً لصر هذا حتى ٌعتدال ثم أي : ٌتصرؾ فٌهما ، فٌؤخذ من طو لال ابن كثٌر:" 

ٌؤخذ من هذا فً هذا ، فٌطول الذي كان لصًٌرا ، وٌمصر الذي كان طوٌبل. وهللا هو المتصرؾ فً 

 .(٘)" ذلن بؤمره ولهره وعزته وعلمه
ٌَْل َوالنََّهاَر{ ]النور :   ُ اللَّ  [، أربعة وجوه:ٗٗوفً لول تعالى:}ٌُمَّلُِب َّللاَّ

 .(ٙ)باللٌل بعد النهار وٌؤتً بالنهار بعد اللٌل ، لاله السديأحدها : هو أن ٌؤتً 
لال السدي:" أما ٌملب هللا اللٌل والنهار فإنه ٌؤتً باللٌل وٌذهب بالنهار وٌؤتً بالنهار  

 .(2)وٌذهب باللٌل"
هو أخذ كل واحد منهما من صاحبه كموله: }ٌولج اللٌل فً النهار وٌولج النهار فً الثانً : 
 .(1)[. لاله ٌحٌى بن سبلمٙلحدٌد: اللٌل{ ]ا

الثالث : أنه ٌؽٌر النهار بظلمة السحاب تارة وبضوء الشمس أخرى ، وٌؽٌر اللٌل بظلمة 
 .(5)السحاب مرة وبضوء الممر مرة ، حكاه النماش

 .(ٓٔ)الرابع : أن ٌملبها باختبلؾ ما ٌمدر فٌهما من خٌر وشر ونفع وضر.. أفاده الماوردي
[، أي:" إن فً ذلن لَداللة ٗٗتعالى:}إِنَّ فًِ ذَِلَن لَِعْبَرةً أِلُوِلً اأْلَْبَصاِر{ ]النور : لول  

 .(ٔٔ)ٌعتبر بها كل َمن له بصٌرة"
أي : لدلٌبل على عظمته تعالى ، كما لال هللا تعالى : } إِنَّ فًِ َخْلِك  لال ابن كثٌر:" 

ٌْلِ  [. وما بعدها 5َٓٔوالنََّهاِر آلٌَاٍت ألوِلً األْلبَاِب { ]آل عمران :  السََّمَواِت َواألْرِض َواْختِبلِؾ اللَّ

 .(ٕٔ)"من اآلٌات الكرٌمات
 .(ٔ)ٌمول: لمد كان فً هإالء عبرة ومتفكر" لال الربٌع:" 

                                                             

 . ٘٘ٗ/ٔلتفسٌر:اخرجه ٌحٌى بن سبلم فً ا(ٔ)
 . ٘٘ٗ/ٔاخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:(ٕ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕٔٙ/1(:ص2ٕٖٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٔٙ/1(:ص2ٕٖٗٔأخرجه تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .٘٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٗٔٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٗٔٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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 .(ٕ)لذوي، }األبصار{، وهم المإمنون أبصروا الهدى" لال ٌحٌى:" 
وإنزاله منه الودق، ومن السماء البرد، لال الطبري:" ٌمول: إن فً إنشاء هللا السحاب،  

وفً تملٌبه اللٌل والنهار لعبرة لمن اعتبر به، وعظة لمن اتعظ به. ممن له فهم وعمل; ألن ذلن 
 .(ٖ)ٌنبا وٌدل على أنه له مدبرا ومصرفا ومملبا ال ٌشبهه شًء"

 
 المرآن

ُ َخلََك كُلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن  ٌِْن َوِمْنُهْم }َوَّللاَّ ٌَْمِشً َعلَى َبْطنِِه َوِمْنُهْم َمْن ٌَْمِشً َعلَى ِرْجلَ
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ َ َعلَى كُّلِ َش ٌََشاُء إِنَّ َّللاَّ ُ َما  ٌَْخلُُك َّللاَّ  [٘ٗ({ ]النور : َ٘ٗمْن ٌَْمِشً َعلَى أَْربَعٍ 

 التفسٌر:
ل خلمه، فمن هذه الدواب: َمن وهللا تعالى خلك كل ما ٌِدب على األرض ِمن ماء، فالماء أص

ٌمشً زحًفا على بطنه كالحٌَّات ونحوها، ومنهم َمن ٌمشً على رجلٌن كاإلنسان، ومنهم من 
 ٌمشً على أربع كالبهابم ونحوها. وهللا سبحانه وتعالى ٌخلك ما ٌشاء، وهو لادر على كل شًء.

ُ َخلََك كُلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء{ ]ال  [، أي:" وهللا تعالى خلك كل ما ٘ٗنور : لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٗ)ٌِدب على األرض ِمن ماء"

 .(٘)لال الطبري:" ٌعنً: من نطفة" 
 .(ٙ)لال ابن زٌد:" الماء: النطفة من الفحول" 
اسم لكل حٌوان ممٌنر وؼٌره، فلما كان لما ٌعمل ولما ال ٌعمل «: دابة»لال الزجاج:"  

 .(2)لمٌل: فمنها أو منهن"لال }فمنهم{، ولوكان لما ال ٌعمل 
ٌذكر تعالى لدرته التامة وسلطانه العظٌم ، فً خلمه أنواع المخلولات على  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)" اختبلؾ أشكالها وألوانها ، وحركاتها وسكناتها ، من ماء واحد

دواب: َمن [، أي:" فمن هذه ال٘ٗلوله تعالى:}فَِمْنُهْم َمْن ٌَْمِشً َعلَى بَْطنِِه{ ]النور :  
ٌَّات ونحوها"  .(5)ٌمشً زحًفا على بطنه كالح

 .(ٓٔ)لال الطبري:" كالحٌات وما أشبهها" 
 .(ٔٔ)كالحٌات والهوام والحٌتان" لال الواحدي:" 
لال أبو عبٌدة:" فهذا من التشبٌه ألن المشً ال ٌكون على البطن إنما ٌكون لمن له لوابم  

جاز ذلن كما ٌمولون: أكلت خبزا ولبنا وال ٌمال: أكلت لبنا،  فإذا خلطوا ماله لوابم بما ال لوابم له
 :(ٕٔ)ولكن ٌمال: أكلت الخبز لال الشاعر

 .(ٖٔ)ٌا لٌت زوجن لد ؼدا ... متملّدا سٌفا ورمحا"

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٔٙ/1(:ص2ٕٗٗٔأخرجه تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٖٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٓٙ/1(:ص2ٕ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٓ٘/ٗمعانً المرآن: (2)
 .2ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٔٔ)
 ٕٕٗ/ ٔ، وابن ٌعٌش 2ٖٓ/ ٔوالشنتمرى  1ٖٔالشاعر هو: عبد هللا بن الزبعرى، والبٌت فى الكامل ص (ٕٔ)

 .1ٙوشواهد الكشاؾ ص 
 .1ٙ/ٕمجاز المرآن: (ٖٔ)
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، ألن كل سابر كان له رجبلن أو أربع أو لم «ٌمشً على بطنه»لال الزجاج:" لٌل:  
وٌمال لكل مستمر: ماش، وإن لم ٌكن من الحٌوان حتى تكن له لوابم، ٌمال له ماش ولد مشى، 

 .(ٔ)ٌمال" لد مشى هذا األمر"
ِن{ ]النور :   ٌْ [، أي:" ومنهم َمن ٌمشً على ٘ٗلوله تعالى:}َوِمْنُهْم َمْن ٌَْمِشً َعلَى ِرْجلَ

 .(ٕ)رجلٌن كاإلنسان"
 .(ٖ)لال الطبري:" كالطٌر" 
 .(ٗ)كاإلنسان والطٌر" لال الواحدي:" 
[، أي:" ومنهم من ٌمشً على ٘ٗتعالى:}َوِمْنُهْم َمْن ٌَْمِشً َعلَى أَْربٍَع{ ]النور :  لوله 

 .(٘)أربع كالبهابم ونحوها"
 .(ٙ)لال الطبري:" كالبهابم" 
 .(2)كالبهابم واألنعام" لال الواحدي:" 
 .(1)"كاألنعام وسابر الحٌوانات لال ابن كثٌر:" 
ولم ٌذكر ما ٌمشى على أكثر من أربع ألنه كالذي ٌمشً على أربع  لال الماوردي:" 

 .(5)ألنه ٌعتمد فً المشً على أربع"
ٌمول عزٌر: ٌا رب خلمت من الماء دواب الماء وطٌر السماء  لال وهب بن منبه:" 

فخلمت منها أعمى أعٌن أبصرته، ومنها أصم أذان أسمعته، ومنها مٌت نفس أحٌٌته، خلمت ذلن 
كله بكلمة واحدة، منه ما عٌشه الماء، ومنها ما ال صبر له على الماء، خلما مختلفا فً األجسام 

ه أزواجا وخلمت أصنافا، وألهمته الذي له خلمته، ثم خلمت من واأللوان، جنسته أجناسا، وزوجت
التراب والماء دواب األرض وماشٌتها وسباعها، فمنهم من ٌمشً على بطنه ومنهم من ٌمشً 

 .(ٓٔ)على رجلٌن ومنهم من ٌمشً على أربع، ومنهم العظٌم والصؽٌر"

ُ َما ٌََشاُء{ ]النور :   :" وهللا سبحانه وتعالى ٌخلك بمدرته ما [، أي٘ٗلوله تعالى:}ٌَْخلُُك َّللاَّ
 .(ٔٔ)ٌشاء من المخلولات"

 (ٕٔ)ٌمول: ٌحدث هللا ما ٌشاء من الخلك" لال الطبري:" 
ٍء لَِدٌٌر{ ]النور :   ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش [، أي:" وهو سبحانه لادر على ما ٘ٗلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٖٔ)ٌشاء ال ٌمنعه مانع، وال ٌدفعه دافع"
 .(ٗٔ)دمحم بن إسحاق:" أي: أن هللا على ما أراد بعباده من نممة أو عفو لدٌر"لال  
لال الفخر:" واعلم أن العمول لاصرة عن اإلحاطة بؤحوال أصؽر الحٌوانات على سبٌل  

الكمال، ووجه االستدالل بها على الصانع ظاهر ألنه لو كان األمر بتركٌب الطبابع األربع فذلن 
ى السوٌة فاختصاص كل واحد من هذه الحٌوانات بؤعضابها ولواها وممادٌر بالنسبة إلى الكل عل

                                                             

 .ٓ٘/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٗ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (2)
 .2ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .٘ٔٔ/ٗالنكت والعٌون: (5)
 .ٕٕٓٙ/1(:ص2ٕٙٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٗٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٕٕٓٙ/1(:ص2ٕ1ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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أبدانها وأعمارها وأخبللها ال بد وأن ٌكون بتدبٌر مدبر لاهر حكٌم سبحانه وتعالى عما ٌمول 
 .(ٔ)الجاحدون"

لال عزٌر: ٌا رب اللهم بكلمتن خلمت جمٌع خلمن، فؤتى على  لال وهب بن منبه:" 
مإنة ولم تنصب فٌه نصبا، كان عرشن على الماء والظلمة على الهواء،  مشٌبتن لم تؤت فٌه

والمبلبكة ٌحملون عرشن وٌسبحون بحمدن، والخلك مطٌع لن خاشع من خوفن، ال ٌرى فً 
نور إال نورن، وال ٌسمع فٌه صوت إال سمعن، ثم فتحت خزانة النور وطرٌك الظلمة فكانا لٌبل 

 .(ٕ)ونهارا ٌختلفان بؤمرن"
 

 المرآن
ُ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم )  [ٙٗ({ ]النور : ٙٗ}لَمَْد أَْنَزْلنَا آٌَاٍت ُمبٌَِّنَاٍت َوَّللاَّ

 التفسٌر:
لمد أنزلنا فً المرآن عبلمات واضحات مرشدات إلى الحك. وهللا ٌهدي وٌوفك َمن ٌشاء ِمن 

 عباده إلى الطرٌك المستمٌم، وهو اإلسبلم.
[، أي:" لمد أنزلنا فً المرآن عبلمات ٙٗوله تعالى:}َلمَْد أَْنَزْلَنا آٌَاٍت ُمبٌََِّناٍت{ ]النور : ل 

 .(ٖ)واضحات مرشدات إلى الحك"
لال الطبري:ٌمول:" لمد أنزلنا أٌها الناس عبلمات واضحات داالت على طرٌك الحك  

 .(ٗ)وسبٌل الرشاد"
 .(٘)لمبٌن للهدى واألحكام"ٌعنً، المرآن، أي: هو ا لال الواحدي:" 
 .(ٙ)لال مماتل:" لما فٌه من أمره ونهٌه" 
 .(2)المرآن، ما ٌبٌن هللا فٌه" لال ٌحٌى:" 

 .(1)لال لتادة:" هو هذا المرآن فٌه حبلله وحرامه" 
ٌمرر تعالى أنه أنزل فً هذا المرآن من الحكم واألمثال البٌنة لال مماتل بن حٌان:"  

 .(5)" جًدا ، وأنه ٌرشد إلى تفهمها وتعملها أولً األلباب والبصابر والنهىالمحكمة ، كثًٌرا 
ُ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء إَِلى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]النور :   [، أي:" وهللا ٌهدي ٙٗلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٓٔ)وٌوفك َمن ٌشاء ِمن عباده إلى الطرٌك المستمٌم، وهو اإلسبلم"
وهللا ٌرشد من ٌشاء من خلمه بتوفٌمه، فٌهدٌه إلى دٌن اإلسبلم، لال الطبري: " ٌمول:  

 .(ٔٔ)وهو الصراط المستمٌم والطرٌك الماصد الذي ال اعوجاج فٌه"
 .(ٕٔ)ٌعنً: اإلسبلم الذي هو دٌن هللا وطرٌمه إلى رضاه وجنته" لال الواحدي:" 
ان لٌس لال مماتل:" ٌعنً: إلى دٌن مستمٌم، ٌعنً: اإلسبلم، وؼٌره من األدٌ 
 .(ٖٔ)بمستمٌم"
 .(ٔ)الصراط: الطرٌك المستمٌم إلى الجنة" لال ٌحٌى:" 

                                                             

 .5ٓٗ/ٕٗمفاتبح الؽٌب:  (ٔ)
 .ٕٕٓٙ/1(:ص2ٕ2ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (٘)
 .ٕٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٙ٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٕٕٔٙ/1(:ص2ٕ5ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٗٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٕٔ)
 .ٕٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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اآلٌات بٌنة ولكن هللا ٌهدى إلٌها لوما وٌلبس على آخرٌن، والذي سد  لال المشٌري:" 
بصره أنى ٌنفعه طلوع الشمس والنجوم؟ وكذلن الذي سدت بصٌرته أنى تنفعه شواهد العلوم 

 ودالبل الفهوم؟ ولالوا فى معناه:
 .(ٕ)وما انتفاع أخى الدنٌا بمملته ... إذا استوت عنده األنوار والظلم"

 [:ٙٗ-ٖٗت:]فوابد اآلٌا
 مظاهر لدرة هللا وعلمه وحكمته وهً موجبات اإلٌمان والتموى. -ٔ
 بٌان كٌفٌة نزول المطر والبرد. -ٕ
 مظاهر لطؾ هللا بعباده فً صرؾ البرد عن الزرع والماشٌة وبعض عباده. -ٖ
 مظاهر المدرة والعلم فً تملٌب اللٌل والنهار على بعضهما بعضاً. -ٗ
 لات فً مشٌها على األرض بعد خلمها من ماء وهو مظهر العلم والمدرة.بٌان أصناؾ المخلو -٘
 امتنان هللا تعالى على العباد بإنزاله اآلٌات المبٌنات للهدى وطرٌك السعادة والكمال. -ٙ
 

 المرآن
سُوِل َوأََطْعنَا ثُمَّ ٌَتََولَّى فَِرٌٌك ِمْنُهْم ِمْن  ِ َوبِالرَّ بَْعِد ذَِلَن َوَما أُولَئَِن بِاْلُمْإِمنٌَِن }َوٌَمُولُوَن آَمنَّا بِاَّللَّ

 [6ٗ({ ]النور : 6ٗ)

 التفسٌر:
لنا باهلل وبما جاء به الرسول، وأطعنا أمرهما، ثم تُْعِرُض طوابؾ منهم من  وٌمول المنافمون: َصدَّ

 بعد ذلن فبل تمبل حكم الرسول، وما أولبن بالمإمنٌن.
 سبب النزول:

 . (ٖ)لمنافك"لال مماتل:" نزلت فً بشر ا 

ُسوِل َوأََطْعَنا{ ]النور :  ِ َوِبالرَّ [، أي:" وٌمول المنافمون: 2ٗلوله تعالى:}َوٌَمُولُوَن آَمنَّا بِاّلِلَّ
لنا باهلل وبما جاء به الرسول، وأطعنا أمرهما"  .(ٗ)َصدَّ

لال الطبري: ٌمول:" وٌمول المنافمون: صدلنا باهلل وبالرسول، وأطعنا هللا وأطعنا 
 .(٘)ل"الرسو

 .(ٙ)هإالء المنافمٌن" لال أبو العالٌة:"
 .(2)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}آمنا باهلل{، ٌعنى: ٌصدلون بتوحٌد هللا"

 .(1)عن مماتل بن حٌان، لوله:"}وأطعنا{، لال: ألروا هلل أن ٌطٌعوه فً أمره ونهٌه"
[، أي:" ثم تُْعِرُض طوابؾ 2ٗ]النور :  لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَتََولَّى فَِرٌٌك ِمْنُهْم ِمْن بَْعِد ذَِلَن{

 .(5)منهم من بعد ذلن فبل تمبل حكم الرسول"
لال الطبري: "ٌمول: ثم تدبر كل طابفة منهم من بعد ما لالوا هذا المول عن رسول هللا 

 .(ٓٔ)ملسو هيلع هللا ىلص، وتدعو إلى المحاكمة إلى ؼٌره خصمها"
 .(ٔٔ)عمالهم ، فٌمولون ما ال ٌفعلون"أي : ٌخالفون ألوالهم بؤ لال ابن كثٌر:"

                                                                                                                                                                               

 .ٙ٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .1ٔٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٔٙ/1(:ص2ٖٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٔٙ/1(:ص2ٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٔٙ/1(:ص2ٖٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٗٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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أناس من المنافمٌن أظهروا اإلٌمان والطاعة وهم فً ذلن ٌصدون عن سبٌل  لال لتادة:"
 .(ٔ)هللا وطاعته وجهاد فً سبٌله"

[، أي:" ولٌس أولبن الذٌن ٌدعون 2ٗلوله تعالى:}َوَما أُولَبَِن ِباْلُمْإِمِنٌَن{ ]النور : 
 .(ٕ)بمإمنٌن على الحمٌمة"اإِلٌمان والطاعة 

لال الطبري:" ٌمول: ولٌس لابلو هذه الممالة، ٌعنً لوله: )آمنا باهلل وبالرسول وأطعنا( 
 .(ٖ)بالمإمنٌن; لتركهم االحتكام إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإعراضهم عنه إذا دعوا إلٌه"

 .(ٗ)بالمإمنٌن{، ٌعنى: بالمصدلٌن"عن سعٌد بن جبٌر، لوله:"} 
 

 المرآن
ٌْنَُهْم إِذَا فَِرٌٌك ِمْنُهْم ُمْعِرُضوَن ) ِ َوَرسُوِلِه ِلٌَْحكَُم بَ  [5ٗ({ ]النور : 5ٗ}َوإِذَا ُدعُوا إِلَى َّللاَّ

 التفسٌر:
وإذا ُدعوا فً خصوماتهم إلى ما فً كتاب هللا وإلى رسوله; لٌَحكُم بٌنهم، إذا فرٌك منهم معرض 

 ع أنه الحك الذي ال شن فٌه.ال ٌمبل حكم هللا وحكم رسوله، م
 [، لوالن:ٓ٘-1ٗفً سبب نزول اآلٌات:]

أحدها: لال الحسن:"كان الرجل إذا أراد أن ٌظلم فدعً إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، أعرض ولال: انطلك إلى 
ٌْنَُهْم{ إلى لوله: } ِ َوَرسُوِلِه ِلٌَْحكَُم بَ  .(ٙ)"(٘)هُُم الظَّاِلُموَن{فبلن فؤنزل هللا: }َوإِذَا ُدعُوا إَِلى َّللاَّ

ولال الضحان:" نزلت فً المؽٌرة بن وابل كان بٌنه وبٌن علً بن أبً طالب أرض الثانً: 
فتماسما فولع إلى علً منها ما ال ٌصٌبه الماء إال بمشمة، فمال المؽٌرة: بمعنً أرضن، فباعها 

لعلً: البض أرضن فإنما اشترٌتها إٌاه وتمابضا، فمٌل للمؽٌرة: أخذت سبخة ال ٌنالها الماء. فمال 
إن رضٌتها ولم أرضها، فبل ٌنالها الماء. فمال علً: بل اشترٌتها ورضٌتها ولبضتها وعرفت 

حالها ال ألبلها منن، ودعاه إلى أن ٌخاصمه إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال المؽٌرة: أما دمحم فلست آتٌه 
 .(2)ؾ أن ٌحٌؾ علً. فنزلت هذه اآلٌة"وال أحاكم إلٌه فإنه ٌبؽضنً وأنا أخا

لال مماتل:" نزلت فً بشر المنافك، وذلن أن رجبل من الٌهود كان بٌنه وبٌن بشر الثالث: و
ودعاه بشر إلى كعب فمال بشر: إن دمحما ٌحٌؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص -خصومة وأن الٌهودي دعا بشرا إلى النبً

 . (1)علٌنا"
آلٌات فً بشر المنافك وخصمه الٌهودي حٌن اختصما فً نزلت هذه ا لال الثعلبً:" 

أرض فجعل الٌهودي ٌجره الى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌحكم بٌنهما، وجعل المنافك ٌجره الى كعب بن 
 .(5)األشرؾ وٌمول: إن دمحما ٌحٌؾ علٌنا"

والتً بعدها نزلتا فً بشر المنافك وخصمه  (ٓٔ)لال المفسرون: هذه اآلٌة لال الواحدي:" 
الٌهودي، حٌن اختصما فً أرض، فجعل الٌهودي ٌجره إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌحكم بٌنهما، وجعل 
المنافك ٌجره إلى كعب بن األشرؾ وٌمول: إن دمحما ٌحٌؾ علٌنا. ولد مضت هذه المصة عند 

 .(ٔٔ)فً سورة النساء"لوله: ٌرٌدون أن ٌتحاكموا إلى الطاؼوت 

                                                             

 .ٕٕٔٙ/1(:ص2ٖٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٗٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٕٙ/1(:ص2ٖ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .[ٓ٘]النور : (٘)
 .ٕٕٕٙ/1(:ص2ٖ2ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 . بدون سند.ٓٔٗ/ٕٗذكره الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: (2)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٔٔ/2الكشؾ والبٌان: (5)
 [.5ٗ، و1ٗاآلٌتان:] (ٓٔ)
 .2ٕٖاسباب النزول: (ٔٔ)
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نَُهْم{ ]النور :   ٌْ ِ َوَرسُوِلِه ِلٌَْحكَُم بَ [، أي:" وإذا ُدعوا فً 1ٗلوله تعالى:}َوإِذَا ُدعُوا إِلَى َّللاَّ
 .(ٔ)خصوماتهم إلى ما فً كتاب هللا وإلى رسوله; لٌَحكُم بٌنهم"

له }لٌحكم لال الطبري:" ٌمول: وإذا دعً هإالء المنافمون إلى كتاب هللا وإلى رسو
 .(ٕ)بٌنهم{ فٌما اختصموا فٌه بحكم هللا"

أي : إذا طلبوا إلى اتباع الهدى ، فٌما أنزل هللا على رسوله ، أعرضوا  لال ابن كثٌر:"
عنه واستكبروا فً أنفسهم عن اتباعه. وهذه كموله : } أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن ٌَْزعُُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما 

ٌَْن َوَما أُنزَل ِمْن لَْبِلَن ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَتََحاَكُموا إِ  لَى الطَّاؼُوِت َولَْد أُِمُروا أَْن ٌَْكفُُروا بِِه َوٌُِرٌُد أُنزَل إِلَ
ُسوِل َرأَ  ُ َوإِلَى الرَّ ٌَْطاُن أَْن ٌُِضلَُّهْم َضبلال بَِعًٌدا َوإِذَا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَنزَل َّللاَّ َت الشَّ ٌْ

 .(ٖ)["ٔٙ،  ٓٙاْلُمنَافِِمٌَن ٌَُصدُّوَن َعْنَن ُصُدوًدا { ]النساء : 
عن ابن عباس لال: "}وإذا دعوا إلى هللا ورسوله لٌحكم بٌنهم{، لالوا: بل نحاكمكم إلى 

 .(ٗ)كعب بن األشرؾ"
[، أي:" إذا فرٌك منهم معرض ال 1ٗلوله تعالى:}إِذَا فَِرٌٌك ِمْنُهْم ُمْعِرُضوَن{ ]النور :  

 .(٘)ٌمبل حكم هللا وحكم رسوله، مع أنه الحك الذي ال شن فٌه"
لال الطبري:ٌمول:" }إذا فرٌك منهم معرضون{ عن لبول الحك، والرضا بحكم رسول 

 .(ٙ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(2)ن سعٌد بن جبٌر، لوله: }فرٌك منهم{، ٌعنى: طابفة"ع

 .(1)عن لتادة لوله: "}معرضون{، لال: عن كتاب هللا"
إلى رسول هللا لٌحكم بٌنهم،  فؤعلم هللا الناس فً هذه اآلٌة أن دعاءهم لال الشافعً:"

ألن الحاكم بٌنهم رسول هللا، وإذا سلموا لحكم رسول هللا، فإنما  -عز وجل  -دعاء إلى حكم هللا 
 .(5)سلموا لحكمه بفرض هللا"

 
 المرآن

ٌِْه ُمْذِعنٌَِن )  [5ٗ({ ]النور : 5ٗ}َوإِْن ٌَكُْن لَُهُم اْلَحكُّ ٌَؤْتُوا إِلَ
 التفسٌر:

فً جانبهم فإنهم ٌؤتون إلى النبً علٌه الصبلة والسبلم طابعٌن منمادٌن لحكمه; وإن ٌكن الحك 
 لعلمهم أنه ٌمضً بالحك.

لال الطبري: ٌمول: "وإن ٌكن الحك لهإالء الذٌن ٌدعون إلى هللا ورسوله لٌحكم بٌنهم  
ى رسول ٌؤتوا إل -فٌؤبون وٌعرضون عن اإلجابة إلى ذلن، لبل الذٌن ٌدعونهم إلى هللا ورسوله 

 .(ٓٔ)هللا مذعنٌن، ٌمول: مذعنٌن منمادٌن لحكمه، ممرٌن به طابعٌن ؼٌر مكرهٌن"
أي : وإذا كانت الحكومة لهم ال علٌهم ، جاإوا سامعٌن مطٌعٌن وهو  لال ابن كثٌر:"

معنى لوله :}ُمْذِعنٌَِن{ وإذا كانت الحكومة علٌه أعرض ودعا إلى ؼٌر الحك ، وأحب أن ٌتحاكم 
بً ملسو هيلع هللا ىلص لٌروج باطله ثَّم. فإذعانه أوال لم ٌكن عن اعتماد منه أن ذلن هو الحك ، بل إلى ؼٌر الن

 .(ٔٔ)ألنه موافك لهواه ; ولهذا لما خالؾ الحّك لصده ، عدل عنه إلى ؼٌره"
                                                             

 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٕٙ/1(:ص2ٖٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٕٙ/1(:ص2ٖ1ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٕٙ/1(:ص2ٖ5ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٗٗٔٔ/ٖشافعً:تفسٌر اإلمام ال (5)
 .ٕ٘ٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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أنهم لمعرفتهم أنه لٌس معن إال الحك المر والعدل البحت.  لال الزمخشري: المعنى:"
مة إلٌن إذا ركبهم الحك، لببل تنتزعه من أحدالهم بمضابن علٌهم ٌزورون عن المحاك

لخصومهم، وإن ثبت لهم حك على خصم أسرعوا إلٌن ولم ٌرضوا إال بحكومتن، لتؤخذ لهم ما 
 .(ٕ)لهم فً ذمة الخصم" (ٔ)ذاب

لال الحسن:" كان الرجل إذا كان بٌنه وبٌن الرجل منازعة فدعً إلى النبً صلى هللا  
 .(ٖ)وهو محك أذعن وعلم أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سٌمضً له بالحك" علٌه وسلم
 .(ٗ)عن الحسن، لوله: "} وإن ٌكن لهم الحك ٌؤتوا إلٌه مذعنٌن{، ٌمول: مطٌعٌن" 

 .(٘)عن مجاهد، لوله: "}ٌؤتوا إلٌه مذعنٌن{، لال: سراعا"
 .(ٙ)ٌسرعون إلٌه" لال ابن زٌد:" 
 

 المرآن
ٌِْهْم َوَرُسولُهُ بَْل أُولَئَِن هُُم الظَّاِلمُ }أَفًِ  ُ َعلَ وَن لُلُوبِِهْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم ٌََخافُوَن أَْن ٌَِحٌَؾ َّللاَّ
 [ٓ٘({ ]النور : ٓ٘)

 التفسٌر:
هم أن أَسبَُب اإلعراض ما فً للوبهم من مرض النفاق، أم شكُّوا فً نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أم السبب خوف

 ٌكون حكم هللا ورسوله جابًرا؟ كبل إنهم ال ٌخافون جوًرا، بل السبب أنهم هم الظالمون الفجرة.
[، أي:" أَسبَُب اإلعراض ما فً ٓ٘لوله تعالى:}أَفًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا{ ]النور :  

 .(2)للوبهم من مرض النفاق، أم شكُّوا فً نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(1)المرض: النفاق" لال ابن عباس:" 
لال الطبري: ٌمول: " أفً للوب هإالء الذٌن ٌعرضون إذا دعوا إلى هللا ورسوله لٌحكم  

 .(5)بٌنهم، شن فً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أنه هلل رسول، فهم ٌمتنعون من اإلجابة إلى حكمه والرضا به"
 .(5)به"

ٌعنً : ال ٌخرج أمرهم عن أن ٌكون فً الملوب َمَرض الزم لها ، أو لد  لال ابن كثٌر:"
 .(ٓٔ)عرض لها شن فً الدٌن "
ثم لسم األمر فً صدودهم عن حكومته إذا كان الحك علٌهم بٌن أن لال الزمخشري: 

 .(ٔٔ)ٌكونوا مرضى الملوب منافمٌن، أو مرتابٌن فً أمر نبوته"
 .(ٕٔ)ٌخ"وهذا استفهام ذم وتوب لال الواحدي:"

ٌِْهْم َوَرُسولُهُ{ ]النور :   ُ َعلَ [، أي:" أم السبب ٓ٘لوله تعالى:}أَْم ٌََخافُوَن أَْن ٌَِحٌَؾ َّللاَّ
 .(ٖٔ)خوفهم أن ٌكون حكم هللا ورسوله جابًرا"

                                                             

 .فً الصحاح: ذاب لً علٌه من الحك كذا: إذا وجب وثبت(ٔ)
 .1ٕٗ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٕٕٙ/1(:ص2ٗٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٕٙ/1(:ص2ٕٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘ٓ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٕٕٙ/1(:ص2ٗٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٕٙ/1(:ص2ٖٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕ٘ٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٖ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٕٔ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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لال الطبري: " المعنى: أن ٌحٌؾ رسول هللا علٌهم، فبدأ باهلل تعالى ذكره تعظٌما هلل،  
ثم شبت، بمعنى شبت. ومما ٌدل على أن معنى ذلن كذلن لوله: }وإذا دعوا كما ٌمال: ما شاء هللا 

 .(ٔ)إلى هللا ورسوله لٌحكم بٌنهم{، فؤفرد الرسول بالحكم، ولم ٌمل: لٌحكما"
 .(ٕ)أي:"أو خابفٌن الحٌؾ فً لضابه"لال الزمخشري: 

أو ٌخافون أن ٌجور هللا ورسوله علٌهم فً الحكم. وأٌّا ما كان فهو كفر  لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)محض ، وهللا علٌم بكل منهم ، وما هو علٌه منطو من هذه الصفات"

 .(ٗ)الحٌؾ: المٌل فً الحكم، فٌمال: حاؾ فً لضٌته، أي جار فٌما حكم" لال الواحدي:"
 .(ٗ)حكم"

[، أي:" بل هم الكاملون فً الظلم ٓ٘{ ]النور : لوله تعالى:}َبْل أُولَبَِن هُُم الظَّاِلُمونَ  
 .(٘)والعناد إِلعراضهم عن حكم رسول هللا"

 .(ٙ)أي: المعاندون الكافرون، إلعراضهم عن حكم هللا تعالى" لال المرطبً:" 
لال الطبري: "ٌمول: ما خاؾ هإالء المعرضون عن حكم هللا وحكم رسوله، إذ 

دعوا إلٌه، أن ٌحٌؾ علٌهم رسول هللا، فٌجور فً حكمه أعرضوا عن اإلجابة إلى ذلن مما 
علٌهم، ولكنهم لوم أهل ظلم ألنفسهم بخبلفهم أمر ربهم، ومعصٌتهم هللا فٌما أمرهم من الرضا 

 .(2)بحكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما أحبوا وكرهوا، والتسلٌم له"
 ورسوله مبرآن مما ٌظنون أي : بل هم الظالمون الفاجرون ، وهللا لال ابن كثٌر:"

 .(1)وٌتوهمون من الحٌؾ والجور، تعالى هللا ورسوله عن ذلن"
أي: ال ٌظلم هللا ورسوله فً الحكم بل هم الذٌن ٌظلمون أنفسهم بالكفر  لال الواحدي:"

 .(5)واإلعراض عن حكم الرسول"
ظالمون :" أى ال ٌخافون أن ٌحٌؾ علٌهم لمعرفتهم بحاله، وإنما هم لال الزمخشري

ٌرٌدون أن ٌظلموا من له الحك علٌهم وٌتم لهم جحوده، وذلن شًء ال ٌستطٌعونه فً مجلس 
 .(ٓٔ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمن ثمة ٌؤبون المحاكمة إلٌه"

كان الرجل إذا أراد أن ٌظلم فدعً إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص أعرض ولال: انطلك إلى  لال الحسن:" 
هللا: }بل أولبن هم الظالمون{، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: من كان بٌنه وبٌن أخٌه شًء فبلن فؤنزل 

 .(ٔٔ)ٌدعى إلى حكم من حكام المسلمٌن فؤبى أن ٌجٌب فهو ظالم ال حك له"
وعن الحسن، عن َسُمَرة مرفوًعا :"من ُدعً إلى سلطان فلم ٌجب ، فهو ظالم ال حك  

 .(ٕٔ)له"
هذه اآلٌة دلٌل على وجوب إجابة الداعً إلى الحاكم ألن هللا سبحانه ذم  لال المرطبً:" 

 . (ٖٔ)من دعً إلى رسوله لٌحكم بٌنه وبٌن خصمه بؤلبح الذم فمال: }أفً للوبهم مرض{ اآلٌة"

                                                             

 .ٕ٘ٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٕٗ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕ٘ٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٖ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (5)
 .1ٕٗ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
عبد بن حمٌد وابن المنذر عن الحسن مرسبل كما ورواه ، ٖٕٕٙ/1(:ص2ٗٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)

 (.ٖٕٔ/ٙفً الدر المنثور )
( : "فٌه روح بن عطاء ، وثمه ابن 51ٔ/ٗ( ولال الهٌثمً فً المجمع )ٕٕ٘/2المعجم الكبٌر للطبرانً )(ٕٔ)

 .عدي وضعفه األبمة"
 .5ٕٗ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
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لال ابن خوٌز منداد: "واجب على كل من دعً إلى مجلس الحاكم أن ٌحٌب، ما لم ٌعلم 
 .(ٔ)المدعً والمدعى علٌه" أن الحاكم فاسك، أو عداوة بٌن

 
 المرآن

ٌْنَُهْم أَْن ٌَمُولُوا َسِمْعنَا وَ  ِ َوَرسُوِلِه ِلٌَْحكَُم بَ أََطْعنَا }إِنََّما َكاَن لَْوَل اْلُمْإِمنٌَِن إِذَا ُدعُوا إِلَى َّللاَّ
 [ٔ٘({ ]النور : َٔ٘وأُولَئَِن هُُم اْلُمْفِلُحوَن )

 التفسٌر:
إذا دعوا إلى التحاكم فً خصوماتهم إلى كتاب هللا وحكم رسوله، أن أما المإمنون حما فدأبهم 

ٌمبلوا الحكم وٌمولوا: سمعنا ما لٌل لنا وأطعنا َمن دعانا إلى ذلن، وأولبن هم المفلحون الفابزون 
 بمطلوبهم فً جنات النعٌم.

نَُهْم أَْن ٌَمُولُوا  لوله تعالى:}إِنََّما َكاَن لَْوَل اْلُمْإِمنٌَِن إِذَا ُدعُوا إِلَى َّللاَِّ   ٌْ َوَرسُوِلِه ِلٌَْحكَُم بَ
[، أي:" أما المإمنون حما فدأبهم إذا دعوا إلى التحاكم فً َٔ٘سِمْعنَا َوأََطْعنَا{ ]النور : 

خصوماتهم إلى كتاب هللا وحكم رسوله، أن ٌمبلوا الحكم وٌمولوا: سمعنا ما لٌل لنا وأطعنا َمن 
 .(ٕ)دعانا إلى ذلن"

ري: ٌمول:" إنما كان ٌنبؽً أن ٌكون لول المإمنٌن إذا دعوا إلى حكم هللا وإلى لال الطب 
حكم رسوله، }لٌحكم بٌنهم{ وبٌن خصومهم، }أن ٌمولوا سمعنا{ ما لٌل لنا }وأطعنا{ من دعانا 

 .(ٖ)إلى ذلن"
عن مماتل بن حٌان لوله: "}سمعنا وأطعنا{، لال: سمعنا للمرآن الذي جاء من عند هللا  

 .(ٗ)نا ألروا هلل أن ٌطٌعوه فً أمره ونهٌه"وأطع
}أن ٌمولوا سمعنا وأطعنا{ أي: سمعنا الدعاء، وأطعنا باإلجابة، وهذا  لال السمعانً:" 

لٌس على طرٌك الخبر، ولكنه تعلٌم أدب من الشرع، على معنى أن المإمنٌن كذا ٌنبؽً أن 
 .(٘)ٌكونوا"

[، أي:" وأولبن هم المفلحون الفابزون ٔ٘وَن{ ]النور : لوله تعالى:}َوأُوَلبَِن هُُم اْلُمْفِلحُ  
 .(ٙ)بمطلوبهم فً جنات النعٌم"

 .(2)أي: الفابزون" لال السمعانً:" 
لال الطبري:" ٌمول: هم المنجحون المدركون طلباتهم، بفعلهم ذلن، المخلدون فً جنات  

 .(1)هللا"
رٌا أحد نمباء األنصار، وذكر لنا لال لتادة:" ذكر لنا أن عبادة بن الصامت كان عمٌبا بد 

أنه باٌع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أن ال ٌخاؾ فً هللا لومة البم وأنه لما حضره الموت دعى ابن أخته 
جنادة بن أبً أمٌة فمال: أال أنببن ماذا علٌن وماذا لن؟ لال: بلى، لال: فإن علٌن السمع والطاعة 

، وأثرة علٌن، وعلٌن أن تمٌم لسانن بالعدل، وأن ال فً عسرن وٌسرن، ومنشطن ومكرهن
تنازع األمر أهله إال أن ٌؤمرون بمعصٌة هللا بواحا، فما أمرت به من شًء ٌخالؾ كتاب هللا 
فاتبع كتاب هللا، وذكر لنا أن أبا الدرداء لال: ال إسبلم إال بطاعة هللا وال خٌر إال فً جماعة، 

وللمإمنٌن عامة. لال: ولد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان والنصٌحة هلل ولرسوله وللخلٌفة 

                                                             

 .5ٕٗ/ٕٔنمبل عن: تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٙ٘لمٌسر:التفسٌر ا (ٕ)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٗٙ/1(:ص2ٗٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٙٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
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ٌمول: عروة اإلسبلم: شهادة أن ال إله إال هللا وإلام الصبلة وإٌتاء الزكاة والطاعة لمن واله هللا 
 .(ٔ)أمر المسلمٌن"

 المرآن
َ َوٌَتَّْمِه فَؤُولَئَِن هُُم  ٌَْخَش َّللاَّ َ َوَرسُولَهُ َو  [ٕ٘({ ]النور : ٕ٘اْلفَائُِزوَن )}َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ

 التفسٌر:
ومن ٌطع هللا ورسوله فً األمر والنهً، وٌََخْؾ عوالب العصٌان، وٌْحذَر عذاب هللا، فهإالء هم 

 الفابزون بالنعٌم فً الجنة.
َ َوَرُسولَهُ{ ]النور :   [، أي:" ومن ٌطع هللا ورسوله فً ٕ٘لوله تعالى:}َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ
 .(ٕ)لنهً"األمر وا

 .(ٖ)أي : فٌما أمراه به وترن ما نهٌاه عنه" لال ابن كثٌر:"
لال الطبري:ٌمول:" }ومن ٌطع هللا ورسوله{ فٌما أمره ونهاه، وٌسلم لحكمهما له  
 .(ٗ)وعلٌه"

 .(٘)أي: من ٌطع هللا فٌما أمر، وٌطع رسوله فٌما سّن" لال السمعانً:" 
 .(ٙ)من ٌطع هللا فٌما أمر به ورسوله لال فٌما أمر به" لال لتادة:" 
َ َوٌَتَّْمِه{ ]النور :   ٌََخْؾ عوالب العصٌان، وٌْحَذر ٕ٘لوله تعالى:}َوٌَْخَش َّللاَّ [، أي:" و

 .(2)عذاب هللا"
َ { فٌما مضى من ذنوبه ، } َوٌَتَِمِه { فٌما ٌستمبل" لال ابن كثٌر:"  .(1)} َوٌَْخَش َّللاَّ

طبري:ٌمول:" وٌخؾ عالبة معصٌة هللا وٌحذره، وٌتك عذاب هللا بطاعته إٌاه فً لال ال 
 .(5)أمره ونهٌه"

عن لتادة، "}وٌخش هللا{، لال: فٌما مضى من ذنوبه. }وٌتمه{، لال: ٌخشاه فٌما  

 .(ٓٔ)ٌستمبل"
لرأ ابن كثٌر وحمزة والكسابى ونافع فى رواٌة ورش ولالون وابن سعدان عن إسحك  
عن نافع :}وٌتمه{ موصولة بٌاء، ولال لالون عن نافع: }وٌتمه{ بكسر الهاء وال ٌبلػ بها المسٌبى 

 .(ٔٔ)الٌاء، ولرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم فى رواٌة أبى بكر: }وٌتمه{ جزما بكسر الماؾ
فً [، أي:" فهإالء هم الفابزون بالنعٌم ٕ٘لوله تعالى:}فَؤُولَبَِن هُُم اْلفَاِبُزوَن{ ]النور :  

 .(ٕٔ)الجنة"
 .(ٖٔ)لال السدي:" إلى نعٌم ممٌم" 
لال الطبري:" ٌمول: فالذٌن ٌفعلون ذلن }هم الفابزون{ برضا هللا عنهم ٌوم المٌامة،  

 .(ٗٔ)وأمنهم من عذابه"

                                                             

 .ٖٕٕٙ/1(:ص2ٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٙٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٕٕٗٙ/1(:ص2ٗ2ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٙٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٗٙ/1(:ص2ٗ2ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2٘ٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٔٔ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٕٗٙ/1(:ص2ٗ1ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٙٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً : الذٌن فازوا بكل خٌر ، وأمنُوا من كل شر فً الدنٌا واآلخرة" لال ابن كثٌر:"
 .(ٔ)واآلخرة"

 فً هذه اآلٌة أسباب الفوز.. وعن بعض الملون أنه سؤل لال الزمخشري:" لمد جمع هللا
 .(ٕ)عن آٌة كافٌة، فتلٌت: له هذه اآلٌة"

 [:ٕ٘-2ٗفوابد اآلٌات:]
 وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة. -ٔ
 من دعً إلى الكتاب والسنة فؤعرض فهو منافك معلوم النفاق. -ٕ
 وسنة رسوله آٌة الكفر والنفاق. اتخاذ لوانٌن وضعٌة للتحاكم إلٌها دون كتاب هللا -ٖ
فضل طاعة هللا ورسوله وتموى هللا عز وجل وأن أهلها هم الفابزون بالنجاة من النار  -ٗ

 ودخول الجنان.
 

 المرآن
ٌَْمانِِهْم لَئِْن أََمْرتَُهْم لٌََْخُرُجنَّ لُْل اَل تُْمِسُموا َطاَعةٌ َمْعُروفَةٌ  ِ َجْهَد أَ َ َخبٌٌِر بَِما }َوأَْلَسُموا بِاَّللَّ إِنَّ َّللاَّ

 [ٖ٘({ ]النور : ٖ٘تَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

 -أٌها الرسول  -وألسم المنافمون باهلل تعالى ؼاٌة اجتهادهم فً األٌمان المؽلَّظة: لبن أمرتنا 
بالخروج للجهاد معن لنخرجن، لل لهم: ال تحلفوا كذبًا، فطاعتكم معروفة بؤنها باللسان فحسب، 

 ٌر بما تعملونه، وسٌجازٌكم علٌه. إن هللا خب
{ ]النور :   ٌَْمانِِهْم َلبِْن أََمْرتَُهْم َلٌَْخُرُجنَّ ِ َجْهَد أَ [، أي:" وألسم ٖ٘لوله تعالى:}َوأَْلَسُموا ِباّلِلَّ

بالخروج  -أٌها الرسول  -المنافمون باهلل تعالى ؼاٌة اجتهادهم فً األٌمان المؽلَّظة: لبن أمرتنا 

 .(ٖ)خرجن"للجهاد معن لن
لال الطبري: ٌمول:" وحلؾ هإالء المعرضون عن حكم هللا وحكم رسوله، إذ دعوا إلٌه  

}باهلل جهد أٌمانهم{، ٌمول: أؼلظ أٌمانهم وأشدها }لبن أمرتهم{ ٌا دمحم بالخروج إلى جهاد عدون 
 .(ٗ)وعدو المإمنٌن }لٌخرجن{"

 جهد أٌمانهم لبن أمرتهم وذلن فً شؤن الجهاد ألسموا باهلل لال مماتل بن حٌان:" 
 .(٘)بالخروج معن إلى الجهاد لٌخرجن معن"

 .(ٙ)وألسموا باهلل جهد أٌمانهم{، لال: هً ٌمٌن"عن مجاهد، لوله:"} 
 .(2)[، أي:" لل لهم: ال تحلفوا كذبًا"ٖ٘لوله تعالى:}لُْل اَل تُْمِسُموا{ ]النور :  
 .(1)لال الطبري: ٌمول:" ال تحلفوا" 
 .(5)ٌؤمرهم أن ال ٌحلفوا على شًء" بن حٌان:"لال مماتل  
ٌمول تعالى مخبرا عن أهل النفاق ، الذٌن كانوا ٌحلفون للرسول ملسو هيلع هللا ىلص لبن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)أمرهم بالخروج فً الؽزو، لال هللا تعالى : } لُْل ال تُْمِسُموا { أي : ال تحلفوا"

                                                             

 .2ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٓ٘-5ٕٗ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص2٘ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٕٗٙ/1(:ص2ٗ5ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٙٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص2٘ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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[، أي:" طاعتكم معروفة بؤنها باللسان ٖ٘{ ]النور : لوله تعالى:}َطاَعةٌ َمْعُروفَةٌ  
 .(ٔ)فحسب"
 .(ٕ)لال الطبري: ٌمول:" فإن هذه }طاعة معروفة{ منكم فٌها التكذٌب" 
 [، وجهان:ٖ٘وفً لوله تعالى:}َطاَعةٌ َمْعُروفَةٌ{ ]النور :  

 .(ٖ)أحدهما : طاعة صادلة خٌر من أٌمان كاذبة. وهذا معنى لول مماتل بن حٌان
أمرهم أن تكون منهم طاعة معروفة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص من ؼٌر أن  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٗ)ٌمسموا"
لٌكن أمركم طاعة معروفة ، أي : بالمعروؾ من ؼٌر َحلؾ وال إلسام ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)كما ٌطٌع هللا ورسوله المإمنون بؽٌر حلؾ ، فكونوا أنتم مثلهم"
 .(ٙ)ؾ نفالكم فً الطاعة فبل تتجملوا باألٌمان الكاذبة. وهذا معنى لول مجاهدالثانً : لد عر

 .(2)"لد عرفت طاعتكم إلً أنكم تكذبون لال مجاهد:" 
أي : لد عُلمت طاعتكم ، إنما هً لول ال فعل معه ، وكلما حلفتم كذبتم ،  لال ابن كثٌر:" 

َ ال ٌَْرَضى َعِن اْلَمْومِ   كما لال تعالى : } ٌَْحِلفُوَن لَكُْم ِلتَْرَضْوا َعْنُهْم فَإِْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَإِنَّ َّللاَّ
ِ إِنَُّهْم َساَء َما [ ، ولال تعالى : } اتََّخذُوا أٌَْ 5ٙاْلفَاِسِمٌَن { ]التوبة :  َمانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

[ ، فهم من سجٌتهم الكذب حتى فٌما ٌختارونه ، كما لال تعالى : َٕكانُوا ٌَْعَملُوَن { ]المنافمون : 
ْهِل اْلِكتَاِب َلبِْن أُْخِرْجتُْم لَنَْخُرَجنَّ } أَلَْم تََر ِإلَى الَِّذٌَن نَافَمُوا ٌَمُولُوَن إلْخَوانِِهُم الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن أَ 

ُ ٌَْشَهُد إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن  َلبِْن أُْخِرُجوا ال َمعَكُْم َوال نُِطٌُع فٌِكُْم أََحًدا أَبًَدا َوإِْن لُوتِْلتُْم لَنَْنُصَرنَّكُْم َوَّللاَّ
َولَبِْن َنَصُروهُْم لٌََُولُّنَّ األْدبَاَر ثُمَّ ال ٌُْنَصُروَن { ]الحشر ٌَْخُرُجوَن َمعَُهْم َولَبِْن لُوتِلُوا ال ٌَْنُصُرونَُهْم 

 :ٔٔ  ،ٕٔ"](1). 
َ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن{ ]النور :   [، أي:" إن هللا خبٌر بما تعملونه، ٖ٘لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(5)وسٌجازٌكم علٌه"
ن من طاعتكم هللا ورسوله، أو خبلفكم لال الطبري: " ٌمول: إن هللا ذو خبرة بما تعملو 

 .(ٓٔ)أمرهما، أو ؼٌر ذلن من أموركم، ال ٌخفى علٌه من ذلن شًء، وهو مجازٌكم بكل ذلن"
 -أي : هو خبٌر بكم وبمن ٌطٌع ممن ٌعصً ، فالحلؾ وإظهار الطاعة  لال ابن كثٌر:" 

ر وأخفى ، ال ٌروج علٌه فالخالك ، تعالى ، ٌعلم الس -والباطن بخبلفه ، وإن راج على المخلوق
 .(ٔٔ)شًء من التدلٌس ، بل هو خبٌر بضمابر عباده ، وإن أظهروا خبلفها"

 .(ٕٔ)لوله: "}خبٌر{: خبٌر بخلمه" عن لتادة:
 
 المرآن

ٌْكُْم َما  َل َوَعلَ ٌِْه َما ُحّمِ ُسوَل فَِإْن تََولَّْوا فَِإنََّما َعلَ َ َوأَِطٌعُوا الرَّ ْلتُْم َوإِْن تُِطٌعُوُه }لُْل أَِطٌعُوا َّللاَّ ُحّمِ
ُسوِل إاِلَّ اْلبَاَلغُ اْلُمبٌُِن )  [ٗ٘({ ]النور : ٗ٘تَْهتَُدوا َوَما َعلَى الرَّ

 التفسٌر:

                                                             

 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص2٘ٔٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص2٘ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٙٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٓ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٙ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص2ٕ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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للناس: أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول، فإن تعرضوا فإنما على الرسول فِْعُل  -أٌها الرسول  -لل 
ما كُلِّفوه من االمتثال، وإن تطٌعوه ترشدوا إلى  ما أُمر به من تبلٌػ الرسالة، وعلى الجمٌع فِْعلُ 

 الحك، ولٌس على الرسول إال أن ٌبلػ رسالة ربه ببلًؼا بٌنًا. 
سُوَل{ ]النور :   َ َوأَِطٌعُوا الرَّ  -أٌها الرسول  -[، أي:" لل ٗ٘لوله تعالى:}لُْل أَِطٌعُوا َّللاَّ

 .(ٔ)للناس: أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول"
: ٌمول:" }لل{ ٌا دمحم لهإالء الممسمٌن باهلل }جهد أٌمانهم لبن أمرتهم لال الطبري 

لٌخرجن{، وؼٌرهم من أمتن، }أطٌعوا هللا{ أٌها الموم فٌما أمركم به، ونهاكم عنه، }وأطٌعوا 
 .(ٕ)الرسول{، فإن طاعته هلل طاعة"

 .(ٖ)أي : اتبعوا كتاب هللا وسنة رسوله " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة" لال عطاء:"

 .(٘)[، أي:" فإن تعرضوا"ٗ٘لوله تعالى:}فَإِْن تََولَّْوا{ ]النور :  
لال الطبري: " ٌمول:فإن تعرضوا وتدبروا عما أمركم به رسول هللا صلى هللا علٌه  

 .(ٙ)وسلم، أو نهاكم عنه، وتؤبوا أن تذعنوا لحكمه لكم وعلٌكم"
 .(2)أي : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به " لال ابن كثٌر:" 
 .(1)ٌعنً: الكفار تولوا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص" لال ابن عباس:" 
لال الزمخشري:" صرؾ الكبلم عن الؽٌبة إلى الخطاب على طرٌمة االلتفات وهو أبلػ  

 .(5)فً تبكٌتهم. ٌرٌد: فإن تتولوا فما ضررتموه"
ْلتُْم{ ]النور : لوله تعالى:}فَإِنََّما   ٌْكُْم َما ُحّمِ َل َوَعلَ ٌِْه َما ُحّمِ [، أي:" فإن تعرضوا َٗ٘علَ

فإنما على الرسول فِْعُل ما أُمر به من تبلٌػ الرسالة، وعلى الجمٌع فِْعُل ما كُلِّفوه من 
 .(ٓٔ)االمتثال"

على ما كلفه لال الطبري:" ٌمول: فإنما علٌه فعل ما أمر بفعله من تبلٌػ رسالة هللا إلٌكم  
من التبلٌػ، وعلٌكم أٌها الناس أن تفعلوا ما ألزمكم، وأوجب علٌكم من اتباع رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، 

 .(ٔٔ)واالنتهاء إلى طاعته فٌما أمركم ونهاكم"
ٌْكُْم مَ  لال ابن كثٌر:"  َل { أي : إببلغ الرسالة وأداء األمانة ، } َوَعلَ ِه َما ُحّمِ ٌْ ا } فَإِنََّما َعلَ

ْلتُْم { أي : من ذلن وتعظٌمه والمٌام بممتضاه" ُحّمِ
(ٕٔ). 

لال الزمخشري:أي:" وإنما ضررتم أنفسكم، فإن الرسول لٌس علٌه إال ما حمله هللا  
وكلفه من أداء الرسالة، فإذا أدى فمد خرج عن عهدة تكلٌفه. وأما أنتم فعلٌكم ما كلفتم من التلمً 

 .(ٖٔ)ا وتولٌتم فمد عرضتم نفوسكم لسخط هللا وعذابه"بالمبول واإلذعان، فإن لم تفعلو
عن السدي لوله: "}فإنما علٌه ما حمل{، لال: ٌبلػ ما أرسل به إلٌكم،}وعلٌكم ما حملتم{،  

 .(ٗٔ)لال: أن تطٌعوه وتعلموا بما أمركم"

                                                             

 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري (ٕ)
 .22/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص2ٖ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري (ٙ)
 .2ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص2٘ٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٓ٘/ٖالكشاؾ: (5)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري (ٔٔ)
 .2ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٓ٘/ٖالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٕٕٙٙ، ٕٕ٘ٙ/1(:ص2٘2ٗٔ(، )2٘٘ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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عن أبً الزبٌر، عن جابر، "أنه سؤل إن كان علً إمام فاجر فلمٌت معه أهل ضبللة  
لٌس بً حبه وال مظاهرته، لال: لاتل أهل الضبللة أٌنما وجدتهم وعلى اإلمام ما حمل  ألاتل أم ؟

 .(ٔ)وعلٌن ما حملت"
[، أي:" وإن تطٌعوه ترشدوا إلى ٗ٘لوله تعالى:}َوإِْن تُِطٌعُوهُ تَْهتَُدوا{ ]النور :  

 .(ٕ)الحك"
 -ٌؤمركم وٌنهاكم فٌما  -رسول هللا  -أٌها الناس  -لال الطبري: ٌمول: "وإن تطٌعوا  

 .(ٖ)ترشدوا وتصٌبوا الحك فً أموركم"
لال الزمخشري:" وإن أطعتموه فمد أحرزتم نصٌبكم من الخروج عن الضبللة إلى  

 .(ٗ)الهدى، فالنفع والضرر عابدان إلٌكم"
ِ الَِّذي لَهُ َما فًِ  لال ابن كثٌر:"  وذلن ألنه ٌدعو إلى صراط مستمٌم } ِصَراِط َّللاَّ

ِ تَِصٌُر األُموُر { ]الشورى :   .(٘)["ٖ٘السََّمَواِت َوَما فًِ األْرِض أاَل إِلَى َّللاَّ
إن هللا عز وجل أوحى إلى نبً من أنبٌاء بنً إسرابٌل ٌمال له  لال وهب بن منبه:" 

بنً إسرابٌل فإنً مطلك لسانن بوحً فمال: ٌا سماء اسمعً وٌا أرض  أشعٌا، أن لم فً لومن
أنصتً، فإن هللا عز وجل ٌرٌد أن ٌمص شؤن بنً إسرابٌل، إن لومن ٌسؤلون، عن ؼٌبً الكهان 
واألسرار، وإنً أرٌد أن أحدث حدثا أنا منفذه، فلٌخبرونً متى هو وفً أي زمان ٌكون، أرٌد 

اآلجام فً الؽٌطان، واألنهار فً الصحاري والنعمة فً الفمراء، أن أحول الرٌؾ إلى الفبلة، و
والملن فً الرعاة، وأبعث أعمى من عمٌان أبعثه لٌس بفظ وال ؼلٌظ وال صخاب فً األسواق، 
لو ٌمر إلى جنب السراج لم ٌطفبه من سكٌنته، ولو ٌمشً على المصب الٌابس لم ٌسمع من تحت 

ل الخنا أفتح به أعٌنا كما، وآذانا صما، وللوبا ؼلفا أسدده لكل لدمٌه، أبعثه مبشرا ونذٌرا ال ٌمو
أمر جمٌل، وأهب له كل خلك كرٌم، وأجعل السكٌنة لباسه، والبر شعاره، والتموى ضمٌره، 

والحكمة منطمه، والصدق والوفاء طبٌعته، والعفو والمعروؾ خلمه، والحك شرٌعته، والعدل 
وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضبللة، وأعلم به بعد الجهالة،  سٌرته، والهدى إمامه واإلسبلم ملته،

وأرفع به بعد الخمالة، وأعرؾ به بعد الذكرة، وأكثر به بعد الملة، وأؼنً به بعد العٌلة وأجمع 
به بعد الفرلة وأولؾ به بٌن أمم متفرلة وللوب مختلفة، وأهواء متشتتة، وأستنمذ به فباما من 

أجعل أمته خٌر أمة أخرجت للناس، ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون، عن الناس عظٌما من الهلكة، و
 .(ٙ)المنكر، موحدٌن مإمنٌن مخلصٌن، مصدلٌن بما جاءت به رسلً"

ُسوِل إِالَّ اْلبَبَلغُ اْلُمبٌُِن{ ]النور :   [، أي:" ولٌس على ٗ٘لوله تعالى:}َوَما َعلَى الرَّ
 .(2)الرسول إال أن ٌبلػ رسالة ربه ببلًؼا بٌنًا"

لال الطبري: "ٌمول: وؼٌر واجب على من أرسله هللا إلى لوم برسالة إال أن ٌبلؽهم  
إال أداء رسالة  -أٌها الناس  -رسالته ببلؼا ٌبٌن لهم ذلن الببلغ عما أراد هللا به، فلٌس على دمحم 

هللا إلٌكم، وعلٌكم الطاعة، وإن أطعتموهلحظوظ أنفسكم تصٌبون، وإن عصٌتموه بؤنفسكم 
 .(1)بمون"فتو

                                                             

 .ٕٕٙٙ-ٕٕ٘ٙ/1(:ص2٘ٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري (ٖ)
 .ٕٓ٘/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
وروي عن عبد هللا بن سبلم وكعب األحبار كما فً الشفا . ٕٕٙٙ/1(:ص2٘1ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)

 (.٘ٔ/ٔللماضً عٌاض )
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري (1)
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لال الزمخشري:أي:" وما الرسول إال ناصح وهاد، وما علٌه إال أن ٌبلػ ما له نفع فً  
بمعنى التبلٌػ، كاألداء: بمعنى التؤدٌة. ومعنى «: الببلغ»لبولكم، وال علٌه ضرر فً تولٌكم، و

 .(ٔ)كونه ممرونا باآلٌات والمعجزات"«: المبٌن»
 

 المرآن
ُ الَِّذٌَن  اِلَحاِت لٌََْستَْخِلفَنَُّهْم فًِ اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََؾ الَِّذٌَن ِمْن }َوَعَد َّللاَّ آَمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّ

لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا ٌَعْ  نَنَّ لَُهْم ِدٌنَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولٌَُبَّدِ كُوَن بُُدونَنًِ اَل ٌُْشرِ لَْبِلِهْم َولٌََُمّكِ
ٌْئًا َوَمْن َكفََر بَْعَد ذَِلَن فَؤُولَئَِن هُُم اْلفَاِسمُوَن )  [٘٘({ ]النور : ٘٘بًِ َش

 التفسٌر:
وعد هللا بالنصر الذٌن آمنوا منكم وعملوا األعمال الصالحة، بؤن ٌورثهم أرض المشركٌن، 

ن ٌجعل دٌنهم الذي وٌجعلهم خلفاء فٌها، مثلما فعل مع أسبلفهم من المإمنٌن باهلل ورسله، وأ
دٌنًا عزًٌزا مكٌنًا، وأن ٌبدل حالهم من الخوؾ إلى األمن، إذا عبدوا  -وهو اإلسبلم-ارتضاه لهم 

هللا وحده، واستماموا على طاعته، ولم ٌشركوا معه شٌبًا، ومن كفر بعد ذلن االستخبلؾ واألمن 
 ن عن طاعة هللا.والتمكٌن والسلطنة التامة، وجحد نِعَم هللا، فؤولبن هم الخارجو

 سبب النزول:
عن أبً العالٌة، لوله: "}وعد هللا الذٌن آمنوا منكم وعملوا الصالحات{ ... اآلٌة، لال: 
فمكث النبً ملسو هيلع هللا ىلص عشر سنٌن خابفا ٌدعو إلى هللا سرا وعبلنٌة، لال: ثم أمر بالهجرة إلى المدٌنة. 

فً السبلح، وٌمسون فٌه، فمال رجل: ما ٌؤتً لال: فمكث بها هو وأصحابه خابفون، ٌصبحون 
علٌنا ٌوم نؤمن فٌه، ونضع عنا السبلح، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تؽبرون إال ٌسٌرا حتى ٌجلس الرجل 
منكم فً المئل العظٌم محتبٌا فٌه، لٌس فٌه حدٌدة". فؤنزل هللا هذه اآلٌة }وعد هللا الذٌن آمنوا 

}فمن كفر بعد ذلن{، "لال: ٌمول: من كفر بهذه النعمة }فؤولبن هم الفاسمون{  منكم{ ... إلى لوله:
ولٌس ٌعنً: الكفر باهلل. لال: فؤظهره هللا على جزٌرة العرب فآمنوا، ثم تجبروا، فؽٌر هللا ما 
بهم، وكفروا بهذه النعمة، فؤدخل هللا علٌهم الخوؾ الذي كان رفعه عنهم، لال الماسم: لال أبو 

 .(ٕ)تلهم عثمان بن عفان رضً هللا عنه"علً: بم
لال بعض المإمنٌن: متى ٌفتح هللا على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص مكة ونؤمن فً  ولال مماتل بن حٌان:"

ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِمْنكُْم  األرض. وٌذهب عنا الجهد، سمع هللا لوله فؤنزل هللا عند ذلن: }َوَعَد َّللاَّ
اِلَحاتِ   .(ٖ){، ٌعنى: أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص"َوَعِملُوا الصَّ

 .(ٗ)البراء :"فٌنا نزلت ونحن فً خوؾ شدٌد" ولال
 .(٘)ولال دمحم بن كعب:" نزلت فً الوالة"

اِلَحاِت لٌََْستَْخِلَفنَُّهْم فًِ اأْلَْرِض َكَما   ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّ لوله تعالى:}َوَعَد َّللاَّ
[، أي:" وعد هللا بالنصر الذٌن آمنوا منكم وعملوا األعمال ٘٘اْستَْخلََؾ الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]النور : 

الصالحة، بؤن ٌورثهم أرض المشركٌن، وٌجعلهم خلفاء فٌها، مثلما فعل مع أسبلفهم من 
 .(ٙ)المإمنٌن باهلل ورسله"

 ورسوله منكم{ أٌها الناس، وأطاعوا هللا لال الطبري: ٌمول:" }وعد هللا الذٌن آمنوا باهلل 
ورسوله فٌما أمراه ونهٌاه، لٌورثنهم هللا أرض المشركٌن من العرب والعجم، فٌجعلهم ملوكها 

                                                             

 .ٕٓ٘/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٕٕٙ/1(:ص2ٙٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٕٙ/1(:ص2ٙ2ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٕٙ/1(:ص2ٙ1ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)



ٖٓ5 
 

وساستها، كما فعل من لبلهم ذلن ببنً إسرابٌل، إذ أهلن الجبابرة بالشؤم، وجعلهم ملوكها 
 .(ٔ)وسكانها"
 ولمن معه. ومنكم: للبٌان، كالتً فً آخر لال الزمخشري:" الخطاب لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

سورة الفتح: وعدهم هللا أن ٌنصر اإلسبلم على الكفر، وٌورثهم األرض، وٌجعلهم فٌها خلفاء، 
 .(ٕ)كما فعل ببنً إسرابٌل، حٌن أورثهم مصر والشام بعد إهبلن الجبابرة"

 ، بؤنه سٌجعل أمته خلفاء األرض ، أي : هذا وعد من هللا لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)أبمةَ الناس والوالةَ علٌهم ، وبهم تصلح الببلد ، وتخضع لهم العباد"

 .(ٗ)عن مماتل بن حٌان لوله: "}لٌستخلفنهم فً األرض{، ٌعنى: أرض المدٌنة" 
لما صدهم المشركون، عن العمرة ٌوم الحدٌبٌة وعدهم هللا عز وجل أن  لال السدي:" 
 .(٘)ٌظهرهم"
 .(ٙ)هم أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص استخلفهم فً األرض" لال السدي:" 
 .(2)هم أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال أبو العالٌة:" 

بكر وعمر رضً هللا عنهما لال عبد الرحمن بن عبد الحمٌد المصري: "أرى والٌة أبً 
فً كتاب هللا عز وجل، ٌمول هللا تبارن وتعالى: }وعد هللا الذٌن آمنوا منكم وعملوا الصالحات 

 .(1)لٌستخلفنهم فً األرض{، اآلٌة"
عن عطٌة فً لوله :"}وعد هللا الذٌن آمنوا منكم وعملوا الصالحات لٌستخلفنهم فً 

 .(5)ده إلى المبلة"األرض{، لال: أهل بٌت هاهنا، وأشار بٌ
عن أبً بن كعب لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "بشر هذه األمة بالسَّناء والرفعة ، والدٌن 
والنصر والتمكٌن فً األرض ، فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنٌا ، لم ٌكن له فً اآلخرة 

 .(ٓٔ)نصٌب"

ال: هللا أجل وأعظم من أن عن مٌمون بن مهران الجزري، "أن عمر بن عبد العزٌز ل 
ٌتخذ فً األرض خلٌفة واحدا وهللا ٌمول: }وعد هللا الذٌن آمنوا منكم وعملوا الصالحات 

 .(ٔٔ)لٌستخلفنهم فً األرض{، ولكنً أثملكم حمبل"
 .(ٕٔ)، على البناء للمفعول«كما استخلؾ»ولرئ:  
نَنَّ لَُهْم ِدٌنَُهُم الَِّذي   [، أي:" وأن ٌجعل دٌنهم ٘٘اْرتََضى لَُهْم{ ]النور : لوله تعالى:}َوَلٌَُمّكِ

 .(ٖٔ)دٌنًا عزًٌزا مكًٌنا" -وهو اإلسبلم-الذي ارتضاه لهم 
لال الطبري: "ٌمول: ولٌوطبن لهم دٌنهم، ٌعنً: ملتهم التً ارتضاها لهم، فؤمرهم  

 .(ٗٔ)بها"
 .(٘ٔ)هو اإلسبلم" لال لتادة:" 

                                                             

 .1ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .22/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕٕٙ/1(:ص2ٙٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٕٙ/1(:ص2٘5ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٕٙ/1(:ص2ٖٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٕٙ/1(:ص2ٙٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٕٕٙ-2ٕٕٙ/1(:ص2ٙٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٕٕٙ/1(:ص2ٙ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .(5ٖ٘٘رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٓٔ)
 .5٘ٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٔ٘/ٖانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري (ٗٔ)
 .5ٕٕٙ-1ٕٕٙ/1(:ص22ٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
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ٌظهرهم على الدٌن كله، فٌكونوا الحكام على  أي: سٌنصرهم باإلسبلم حتى لال ٌحٌى:" 
 .(ٔ)أهل األدٌان"

 .(ٕ)لال الزمخشري:" هو دٌن اإلسبلم. وتمكٌنه: تثبٌته وتوطٌده، وأن ٌإمن سربهم" 
ال ٌبمى على ظهر األرض بٌت »لممداد بن األسود ، لال: سمعت رسول هللا ٌمول: عن ا 

عزٌز أو ذل ذلٌل، إما ٌعزهم هللا فٌجعلهم من أهلها  مدر وال وبر إال أدخله هللا كلمة اإلسبلم بعز
 .(ٖ)«وإما ٌذلهم هللا فٌدٌنون لها

عن عدي بن حاتم، لال: "بٌنا أنا عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذ أتاه رجل فشكا إلٌه الفالة، ثم أتاه آخر 
أنببت عنها، لال  للت: لم أرها، ولد« ٌا عدي، هل رأٌت الحٌرة؟»فشكا إلٌه لطع السبٌل، فمال: 

فإن طالت بن حٌاة، لترٌن الظعٌنة ترتحل من الحٌرة، حتى تطوؾ بالكعبة ال تخاؾ أحدا إال »
، ولبن طالت بن حٌاة -للت فٌما بٌنً وبٌن نفسً فؤٌن دعار طٌا الذٌن لد سعروا الببلد  -هللا، 

لت بن حٌاة، ، للت: كسرى بن هرمز؟ لال: " كسرى بن هرمز، ولبن طا«لتفتحن كنوز كسرى
لترٌن الرجل ٌخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، ٌطلب من ٌمبله منه فبل ٌجد أحدا ٌمبله منه، 
ولٌلمٌن هللا أحدكم ٌوم ٌلماه، ولٌس بٌنه وبٌنه ترجمان ٌترجم له، فلٌمولن له: ألم أبعث إلٌن 

نظر عن ٌمٌنه رسوال فٌبلؽن؟ فٌمول: بلى، فٌمول: ألم أعطن ماال وأفضل علٌن؟ فٌمول: بلى، فٌ
فبل ٌرى إال جهنم، وٌنظر عن ٌساره فبل ٌرى إال جهنم " لال عدي: سمعت النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ٌمول: 

لال عدي: فرأٌت الظعٌنة « اتموا النار ولو بشمة تمرة فمن لم ٌجد شمة تمرة فبكلمة طٌبة»
فتتح كنوز كسرى بن ترتحل من الحٌرة حتى تطوؾ بالكعبة ال تخاؾ إال هللا، وكنت فٌمن ا

 .(ٗ)هرمز .."
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمًنا{ ]النور :   [، أي:" وأن ٌبدل حالهم من ٘٘لوله تعالى:}َوَلٌُبَّدِ

 .(٘)الخوؾ إلى األمن"

 .(ٙ)لال الطبري: ٌمول: ولٌؽٌرن حالهم عما هً علٌه من الخوؾ إلى األمن" 
الخوؾ الذي كانوا علٌه، وذلن أن النبً صلى هللا لال الزمخشري:أي:" وٌزٌل عنهم  

علٌه وسلم وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنٌن خابفٌن، ولما هاجروا كانوا بالمدٌنة ٌصبحون فً 
ال »السبلح وٌمسون فٌه، حتى لال رجل: ما ٌؤتى علٌنا ٌوم نؤمن فٌه ونضع السبلح؟ فمال ملسو هيلع هللا ىلص: 

، (1)«جلس الرجل منكم فً المؤل العظٌم محتبٌا لٌس معه حدٌدةحتى ٌ (2)تؽبرون  إال ٌسٌرا
فؤنجز هللا وعده وأظهرهم على جزٌرة العرب، وافتتحوا بعد ببلد المشرق والمؽرب، ومزلوا 
ملن األكاسرة وملكوا خزابنهم، واستولوا على الدنٌا، ثم خرج الذٌن على خبلؾ سٌرتهم فكفروا 

الخبلفة بعدي ثبلثون سنة، ثم ٌملن هللا من ٌشاء فتصٌر » بتلن األنعم وفسموا، وذلن لوله ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)«لطع سبٌل، وسفن دماء، وأخذ أموال بؽٌر حمها ،(5)ملكا، ثم تصٌر بزٌزى

ولٌَُبدلَّن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فٌهم، ولد فعل تبارن لال ابن كثٌر:أي:"
فإنه لم ٌمت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى فتح هللا علٌه مكة وخٌبر وتعالى ذلن. وله الحمد والمنة ، 

                                                             

 .5٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .5٘ٗ-1٘ٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖ)
 .52ٔ/ٗ(:5ٖ٘٘رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٗ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري (ٙ)
 . أى: ال تبمون، أفاده الصحاح(2)
( لعبد بن حمٌد، وابن أبً حاتم، عن أبى ٕ٘ٔ/ٙ، . وعزاه فى الدر المنثور )5ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري (1)

 .(1ٖٖالعالٌة. وانظر أسباب النزول للواحدى )
 .سلبه. واالسم البزٌزى مثل الخصٌصىفً الصحاح: بزه ٌنزه بزا: « تصٌر بزٌزى»(5)
. . لم أجده. وأوله فً السنن وابن ماجة والحاكم وأحمد والطبرانً والبٌهمً والثعلبً كلهم من حدٌث سفٌنة(ٓٔ)

 كما فً 
 .ٕٔ٘/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
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والبحرٌن ، وسابر جزٌرة العرب وأرض الٌمن بكمالها. وأخذ الجزٌة من َمُجوس َهَجر ، ومن 
 -وهو الممولس  -بعض أطراؾ الشام ، وهاداه هرلل ملن الروم وصاحب مصر واإلسكندرٌة 

 حبشة ، الذي تَملَّن بعد أْصَحمة ، رحمه هللا وأكرمه.وملون عمان والنجاشً ملن ال
ثم لما مات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واختار هللا له ما عنده من الكرامة ، لام باألمر بعده خلٌفته أبو بكر 
الصدٌك ، فَلَّم َشعَث ما َوَهى عند موته ، علٌه الصبلة والسبلم وأطََّد جزٌرة العرب ومهدها ، 

لجٌوش اإلسبلمٌة إلى ببلد فارس صحبة خالد بن الولٌد ، رضً هللا عنه ، ففتحوا طرفا وبعث ا
منها ، ولتلوا خلما من أهلها. وجٌشا آخر صحبة أبً عبٌدة ، رضً هللا عنه ، ومن معه من 
األمراء إلى أرض الشام ، وثالثًا صحبة عمرو بن العاص ، رضً هللا عنه ، إلى ببلد مصر ، 

جٌش الشامً فً أٌامه بُصرى ودمشك وَمَخالٌفهما من ببلد َحوران وما واالها ، ففتح هللا لل
وتوفاه هللا عز وجل ، واختار له ما عنده من الكرامة. وَمّن على اإلسبلم وأهله بؤن ألهم الصدٌك 
أن استخلؾ عمر الفاروق ، فمام فً األمر بعده لٌاما تاما ، لم ٌَُدر الفلن بعد األنبٌاء علٌهم 

سبلم على مثله ، فً لوة سٌرته وكمال عدله. وتم فً أٌامه فتح الببلد الشامٌة بكمالها ، ودٌار ال
مصر إلى آخرها ، وأكثر إللٌم فارس ، وَكسَّر كسرى وأهانه ؼاٌة الهوان ، وتمهمر إلى ألصى 

هما فً مملكته ، ولَصَّر لٌصر ، وانتزع ٌده عن ببلد الشام فانحاز إلى لسطنطٌنة ، وأنفك أموال
 سبٌل هللا ، كما أخبر بذلن ووعد به رسول هللا ، علٌه من ربه أتم سبلم وأزكى صبلة.

ثم لما كانت الدولة العثمانٌة ، امتدت الممالٌن اإلسبلمٌة إلى ألصى مشارق األرض 
ومؽاربها ، ففتحت ببلد المؽرب إلى ألصى ما هنالن : األندلس ، ولبرص ، وببلد المٌروان ، 

تَةَ مما ٌلً البحر المحٌط ، ومن ناحٌة المشرق إلى ألصى ببلد الصٌن ، ولتل كسرى ، وببلد َسبْ 
وباد ملكه بالكلٌة. وفتحت مدابن العراق ، وخراسان ، واألهواز ، ولتل المسلمون من الترن 
ممتلة عظٌمة جدا ، وخذل هللا ملكهم األعظم خالان ، وُجبً الخراج من المشارق والمؽارب إلى 

مٌر المإمنٌن عثمان بن عفان ، رضً هللا عنه. وذلن ببركة تبلوته ودراسته وجمعه حضرة أ
إن هللا َزَوى لً »األمة على حفظ المرآن ; ولهذا ثبت فً الصحٌح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : 

تملب فها نحن ن (ٔ)«األرض ، فرأٌت مشارلها ومؽاربها ، وسٌبلػ ملن أمتً ما ُزوي لً منها
فٌما وعدنا هللا ورسوله ، وصدق هللا ورسوله ، فنسؤل هللا اإلٌمان به ، وبرسوله ، والمٌام بشكره 

 .(ٕ)على الوجه الذي ٌرضٌه عنا"
سمعُت رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "ال ٌزال أمر الناس ماضٌا ما »عن جابر بن َسُمَرة لال : 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص بكلمة خفٌت عنً فسؤلت أبً : ماذا لال رسول هللا  ". ثم تكلم(ٖ)ولٌهم اثنا عشر رجبل
 .(ٗ)«ملسو هيلع هللا ىلص ؟ فمال : "كلهم من لرٌش"

وهذا الحدٌث فٌه داللة على أنه ال بد من وجود اثنً عشر خلٌفة عادال  لال ابن كثٌر:"
ٌكن إلٌهم من األمر شًء ، فؤما  ولٌسوا هم بؤبمة الشٌعة االثنً عشر فإن كثًٌرا من أولبن لم

هإالء فإنهم ٌكونون من لرٌش ، ٌَلُون فٌعدلون. ولد ولعت البشارة بهم فً الكتب المتمدمة ، ثم 
ال ٌشترط أن ٌكون متتابعٌن ، بل ٌكون وجودهم فً األمة متتابعا ومتفرلا ، ولد ُوِجد منهم 

، ثم علً ، رضً هللا عنهم. ثم كانت أربعة على الوالء ، وهم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان 
بعدهم فترة ، ثم ُوِجد منهم ما شاء هللا ، ثم لد ٌُوَجد منهم َمن بمً فً ولت ٌعلمه هللا. ومنهم 
المهدي الذي ٌطابك اسمه اسم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكنٌته كنٌته ، ٌمؤل األرض عدال ولسطا ، كما 

 .(٘)"ملبت جوًرا وظلما

                                                             

 .( من حدٌث ثوبان ، رضً هللا عنه115ٕصحٌح مسلم برلم )(ٔ)
 .21-22/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)

، ع كعب األحبار: "هم اثنا عشر، فإذا كان عند 1ٕٕٙ/1(:ص2ٙ5ٗٔابً حاتم) وأخرج ابن(ٖ)
انمضابهم فٌجعل مكان اثنً عشر اثنا عشر مثلهم، وكذلن وعد هللا هذه األمة، فمرأ: }وعد هللا الذٌن آمنوا منكم 

 ..ٌل"وعملوا الصالحات لٌستخلفنهم فً األرض كما استخلؾ الذٌن من لبلهم{، وكذلن فعل ببنً إسراب
 .(2ٕٕٕ( وصحٌح البخاري برلم )1ٕٔٔصحٌح مسلم برلم )(ٗ)
 .21/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
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لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الخبلفة بعدي ثبلثون  -مولى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  -َسِفٌنة عن روي 
 .(ٔ)سنة ، ثم ٌكون ملكا َعُضوضا"

ٌْبًا{ ]النور :   [، أي:" إذا عبدوا هللا وحده، ٘٘لوله تعالى:}ٌَْعبُُدونَنًِ اَل ٌُْشِركُوَن ِبً َش
 .(ٕ)ولم ٌشركوا معه شٌبًا" واستماموا على طاعته،

لال الطبري: " ٌمول: ٌخضعون لً بالطاعة وٌتذللون ألمري ونهًٌ، وال ٌشركون فً  
عبادتهم إٌاي األوثان واألصنام وال شٌبا ؼٌرها، بل ٌخلصون لً العبادة فٌفردونها إلً دون كل 

 .(ٖ)ما عبد من شًء ؼٌري"
 فإن للت: ما محل ٌعبدوننً؟ لال الزمخشري:" 

للت:إن جعلته استبنافا لم ٌكن له محل، كؤن لاببل لال: ما لهم ٌستخلفون وٌإمنون؟ فمال: 
 ٌعبدوننً. 

وإن جعلته حاال عن وعدهم، أى: وعدهم هللا ذلن فً حال عبادتهم وإخبلصهم، فمحله 
 .(ٗ)النصب"
 لال الصابونً:" استبناٌؾ بطرٌك الثناء علٌهم كالتعلٌل لبلستخبلؾ فً األرض، أي: 

 .(٘)ٌوحدوننً وٌخلصون لً العبادة، ال ٌعبدون إلهاً ؼٌري"
 .(ٙ)عن مجاهد: "}أمنا ٌعبدوننً ال ٌشركون بً شٌبا{، لال: ال ٌخافون ؼٌري" 
 .(2)تلن أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال مجاهد:" 
م فً فمد فعل هللا بهم ذلن وبمن كان بعدهم حتى هذه األمة فمكن له لال مماتل بن حٌان:" 

األرض وأبدلهم أمنا بعد خوفهم وبسط لهم فً الرزق ونصرهم على األعداء فمد أنجز هللا 
 .(1)موعده وبمً دٌن هللا فً رلابهم"

ٌا »عن معاذ رضً هللا عنه، لال: "كنت ردؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص على حمار ٌمال له عفٌر، فمال:  

وما حك العباد على هللا فإن حك هللا على العباد أن معاذ بن جبل هل تدرى ما حك هللا على عباده 
 .(5)«"ٌعبدوه وال ٌشركوا به شٌبا وحك العباد على هللا أن ال ٌعذب من ال ٌشرن به شٌبا

[، أي:" ومن كفر بعد ٘٘لوله تعالى:}َوَمْن َكفََر بَْعَد ذَِلَن فَؤُولَبَِن هُُم اْلَفاِسمُوَن{ ]النور :  
والتمكٌن والسلطنة التامة، وجحد نِعَم هللا، فؤولبن هم الخارجون عن ذلن االستخبلؾ واألمن 

 .(ٓٔ)طاعة هللا"
لال ٌحٌى:" ٌمول: من ألام على كفره بعد هذا الذي أنزلت: }فؤولبن هم الفاسمون{  
 .(ٔٔ)[، ٌعنً: فسك الشرن"٘٘]النور: 

                                                             

( والنسابً فً السنن الكبرى ٕٕٕٙ( وسنن الترمذي برلم )ٙٗٙٗ( وسنن أبً داود برلم )ٕٕٓ/٘المسند )(ٔ)
ترد لفظة : ( ولال الترمذي : "حدٌث حسن ال نعرفه إال من حدٌث سعٌد بن جمهان" ولم 1ٔ٘٘برلم )

"عضوض" فً هذه المصادر ، وإنما وردت فً حدٌث آخر عن أبً عبٌدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبً 
ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن هللا تعالى بدأ هذا األمر نبوة ورحمة ، وكابنا خبلفة ورحمة ، وكابنا ملكا عضوضا ، وكابنا عنوة 

 .(5٘ٔ/1أخرجه البٌهمً فً السنن الكبرى ) وجبرٌة وفسادا فً األمة... الحدٌث"
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .]بتصرؾ بسٌط[1ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التافسٌر: (٘)
 .ٕٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٓٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٕٓٙ-5ٕٕٙ(:ص22ٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
( ، ٖٓ، رلم 1٘/ٔ( ، ومسلم )ٕٕٙ٘، رلم ٕٕٕٗ/٘( ، والبخارى )5ٕٕٗٔ، رلم ٕٕٗ/٘)أخرجه أحمد (5)

( ، وابن حبان 5ٕٙٗ، رلم ٖ٘ٗٔ/ٕ( ولال: حسن صحٌح. وابن ماجه )ٖٕٗٙ، رلم ٕٙ/٘والترمذى )
 .(ٗٔٓٓٔ، رلم ٘٘/ٙ( . وأخرجه أٌضا: النسابى فى الكبرى )ٕٖٙ، رلم 1ٕ/ٕ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5٘ٗ/ٌٔر ٌحٌى بن سبلم:تفس (ٔٔ)
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 .(ٔ)عن مجاهد :"}فؤولبن هم الفاسمون{: العاصون" 
فً معنى الكفر الذي ذكره هللا فً لوله:}َوَمْن َكفََر بَْعَد ذَِلَن فَؤُولَبَِن هُُم واختلؾ أهل العلم  

 [، على لولٌن:٘٘اْلفَاِسمُوَن{ ]النور : 
 .(ٖ)، ومماتل بن حٌان(ٕ)أحدهما: أنه كفر بالنعمة ال كفر باهلل. لاله أبو العالٌة

ٌمول: من كفر هذه النعمة التً بلؽنا وهللا أعلم أنه ٌعنى بمن كفر  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٗ)ذكرها وفعلها بهم فؤنعم بها علٌهم فؤولبن هم الفاسمون"

[، ٕٔٔلال الزمخشري:" ٌرٌد كفران النعمة: كموله }فََكَفَرْت ِبؤَْنعُِم َّللّا{ ]النحل : 
}فؤولبن هم الفاسمون{، أى: هم الكاملون فً فسمهم. حٌث كفروا تلن النعمة العظٌمة وجسروا 

 .(٘)لى ؼمطها"ع
 . (ٙ)الثانً: أنه كفر بعد اإلٌمان. وهذا لول حذٌفة

لال أبو الشعثاء: "لعدت إلى ابن مسعود وحذٌفة، فمال حذٌفة: ذهب النفاق فبل نفاق،  
وإنما هو الكفر بعد اإلٌمان، فمال عبد هللا: تعلم ما تمول؟ لال: فتبل هذه اآلٌة }إنما كان لول 

}فؤولبن هم الفاسمون{، لال: فضحن عبد هللا، لال: فلمٌت أبا الشعثاء بعد المإمنٌن{ ... حتى بلػ: 
ذلن بؤٌام، فملت: من أي شًء ضحن عبد هللا؟ لال: ال أدري، إن الرجل ربما ضحن من الشًء 

 .(2)الذي ٌعجبه، وربما ضحن من الشًء الذي ال ٌعجبه، فمن أي شًء ضحن؟ ال أدري"
لعالٌة من التؤوٌل أشبه بتؤوٌل اآلٌة، وذلن أن هللا وعد والذي لاله أبو ا لال الطبري:" 

اإلنعام على هذه األمة بما أخبر فً هذه اآلٌة، أنه منعم به علٌهم، ثم لال عمٌب ذلن: فمن كفر 
 .(1)هذه النعمة بعد ذلن }فؤولبن هم الفاسمون{"

 لال الزمخشري:" فإن للت: هل فً هذه اآلٌة دلٌل على أمر الخلفاء الراشدٌن؟ 
 .(5)للت: أوضح دلٌل وأبٌنه ،ألن المستخلفٌن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات هم هم"

 [:٘٘-ٖ٘فوابد اآلٌات:]
 مشروعٌة اإللسام باهلل تعالى وحرمة الحلؾ بؽٌره تعالى. -ٔ
 لخلوهم من موجب الصدق فً المول والعمل وهو اإلٌمان.عدم الثمة فً المنافمٌن  -ٕ
طاعة رسول هللا موجبة للهداٌة لما فٌه من سعادة الدارٌن ومعصٌته موجبة للضبلل  -ٖ

 والخسران.
 صدق وعد هللا تعالى ألهل اإلٌمان وصالح األعمال من أصحاب رسول هللا. -ٗ
 ا شرع من أنواع العبادات.وجوب الشكر على النعم بعبادة هللا تعالى وحده بم -٘
الوعٌد الشدٌد لمن أنعم هللا علٌه بنعمة أمن ورخاء وسٌادة وكرامة فكفر تلن النعم ولم  -ٙ

 ٌشكرها فعرضها للزوال.
 

 المرآن
سُوَل لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن ) َكاةَ َوأَِطٌعُوا الرَّ اَلةَ َوآتُوا الزَّ  [ٙ٘({ ]النور : ٙ٘}َوأَلٌُِموا الصَّ

 التفسٌر:
 وألٌموا الصبلة تامة، وآتوا الزكاة لمستحمٌها، وأطٌعوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص; رجاء أن ٌرحمكم هللا. 

                                                             

 .ٖٕٔٙ/1(:ص225ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٔٙ-ٖٕٓٙ/1(:ص221ٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٔٙ-ٖٕٓٙ/1(:ص221ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٖالكشاؾ: (٘)
 .ٕٓٔ-5ٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٓٔ-5ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٓٔ/5تفسٌر الطبري:ذ (1)
 .ٕٕ٘/ٖالكشاؾ: (5)
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َكاةَ{ ]النور :   بَلةَ َوآتُوا الزَّ [، أي:" وألٌموا أٌها المإمنون ٙ٘لوله تعالى:}َوأَلٌُِموا الصَّ
 .(ٔ)الصبلة تامة، وآتوا الزكاة لمستحمٌها"

طبري: ٌمول:" }وألٌموا{ أٌها الناس }الصبلة{ بحدودها، فبل تضٌعوها، }وآتوا لال ال 
 .(ٕ)الزكاة{ التً فرضها هللا علٌكم أهلها"

لال ٌحٌى:" الصلوات الخمس، وإلامتها أن تحافظ على وضوبها، وموالٌتها، وركوعها،  
 .(ٖ)وسجودها، }وآتوا الزكاة{، ٌعنً: الزكاة المفروضة"

ٌؤمر تعالى بإلامة الصبلة، بؤركانها وشروطها وآدابها، ظاهرا وباطنا،  لال السعدي:" 
وبإٌتاء الزكاة من األموال التً استخلؾ هللا علٌها العباد، وأعطاهم إٌاها، بؤن ٌإتوها الفمراء 
وؼٌرهم، ممن ذكرهم هللا لمصرؾ الزكاة، فهذان أكبر الطاعات وأجلهما، جامعتان لحمه وحك 

 .(ٗ)عبود، ولئلحسان إلى العبٌد"خلمه، لئلخبلص للم
ُسوَل لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن{ ]النور :   [، أي:" أطٌعوا الرسول فً ٙ٘لوله تعالى:}َوأَِطٌعُوا الرَّ

 .(٘)سابر ما أمركم به رجاء أن ٌرحمكم هللا"
لال الطبري: ٌمول:" وأطٌعوا رسول ربكم فٌما أمركم ونهاكم، كً ٌرحمكم ربكم،  

 .(ٙ)عذابه"فٌنجٌكم من 
 .(2)لال ٌحٌى:" لكً ترحموا، فإنكم إذا فعلتم ذلن رحمتم" 
 .(1)أي: افعلوا ما تفعلوا على رجاء الرحمة" لال السمعانً:" 
ثم عطؾ على]األمر بإلامة الصبلة وإٌتاء الزكاة[ األمر العام، فمال:  لال السعدي:" 

من ٌطع الرسول فمد أطاع هللا{ }وأطٌعوا الرسول{ وذلن بامتثال أوامره واجتناب نواهٌه }
}لعلكم{ حٌن تمومون بذلن }ترحمون{، فمن أراد الرحمة، فهذا طرٌمها، ومن رجاها من دون 
إلامة الصبلة، وإٌتاء الزكاة، وإطاعة الرسول، فهو متمن كاذب، ولد منته نفسه األمانً 

 .(5)الكاذبة"
 .(ٓٔ)طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة" لال عطاء:" 
 .(ٔٔ)سعٌد بن جبٌر، لوله: "}لعلكم{، ٌعنً: لكً" عن 

 . (ٕٔ)لال الزمخشري:" كررت طاعة الرسول: تؤكٌدا لوجوبها"
 

 المرآن
({ ]النور : 6٘}اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ُمْعِجِزٌَن ِفً اْْلَْرِض َوَمؤَْواهُُم النَّاُر َولَبِئَْس اْلَمِصٌُر )

٘6] 
 التفسٌر:
الذٌن كفروا معجزٌن هللا فً األرض، بل هو لادر على إهبلكهم، ومرجعهم فً اآلخرة ال تظننَّ 

 إلى النار، ولبُح هذا المرجع والمصٌر.

                                                             

 .2ٖ٘، والتفسٌر المٌسر:5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى لن سبلم: (ٖ)
 .2ٖ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٖ٘، والتفسٌر المٌسر:5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى لن سبلم: (2)
 .ٙٗ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .2ٖ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .ٖٕٔٙ/1(:ص21ٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٔٙ/1(:ص21ٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٕ٘/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
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[، أي:" ال تظننَّ 2٘لوله تعالى:}اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا ُمْعِجِزٌَن فًِ اأْلَْرِض{ ]النور :  
جزٌن هلل فً هذه الحٌاة بل هللا لادٌر علٌهم فً كل ٌا دمحم الكافرٌن الذٌن عاندون وكذبون مع

 .(ٔ)حٌن"
 .(ٕ)أى: فابنٌن هللا بؤن ال ٌمدر علٌهم فٌها" لال النسفً:" 
لال الطبري: ٌمول:" ال تحسبن ٌا دمحم، الذٌن كفروا باهلل معجزٌه فً األرض إذا أراد  
 .(ٖ)إهبلكهم"
اة الدنٌا، فإن هللا، وإن أمهلهم فإنه ال فبل ٌؽررن ما متعوا به فً الحٌ لال السعدي:أي:" 
هُْم إِلَى َعذَاٍب َؼِلٌٍظ{ ]لممان :  ٌهملهم :  .(ٗ)["ٕٗ}نَُمتِّعُُهْم لَِلٌبًل ثُمَّ نَْضَطرُّ
 .(٘)لال ابن إسحاق: "}ال تحسبن{، أي: ال تظنن" 
 .(ٙ)عن ابن عباس، لوله: "}معجزٌن{، لال: سابمٌن" 
}ال تحسبن الذٌن كفروا معاجزٌن{، ٌمول: مؽالبٌن، وإذا لرأت:  لال عكرمة، لوله:" 

 .(2)، ٌمول: مبطبٌن"«معجزٌن»
ٌِْه َوَسلَّم َ ووعٌد له بالنُّصرة" لال الصابونً:"  ُ َعلَ  .(1)تسلٌةٌ للنبً َصلَّى َّللاَّ
 : (5)، بالٌاء. وفٌه وجهان«ال ٌحسبن»ولرئ:  

 لمفعوالن.هما ا« معجزٌن فً األرض»أحدها: أن ٌكون 
لال الزمخشري:"والمعنى: ال ٌحسبن الذٌن كفروا أحدا ٌعجز هللا فً األرض حتى 

 . (ٓٔ)ٌطمعوا هم فً مثل ذلن. وهذا معنى لوى جٌد"
الثانً: وأن ٌكون فٌه ضمٌر الرسول لتمدم ذكره فً لوله: }وأطٌعوا الرسول{ وأن ٌكون 

 .األصل: ال ٌحسبنهم الذٌن كفروا معجزٌن
[، أي:" ومرجعهم فً اآلخرة 2٘تعالى:}َوَمؤَْواهُُم النَّاُر َولَبِبَْس اْلَمِصٌُر{ ]النور : لوله  

 .(ٔٔ)إلى النار، ولبُح هذا المرجع والمصٌر"
لال الطبري: ٌمول:" }ومؤواهم{ بعد هبلكهم }النار ولببس المصٌر{ الذي ٌصٌرون إلٌه  

 .(ٕٔ)ذلن المؤوى"
، مآل الكافرٌن، مآل الشر والحسرة والعموبة أي: ببس المآل لال السعدي:أي:" 
 .(ٖٔ)األبدٌة"
أي: فبل تظنوا أن لهم عالبة نصر وال ظهور علٌكم ما اعتصمتم  لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(ٗٔ)بً واتبعتم أمري"
لال الزمخشري:" عطؾ لوله: }ومؤواهم النار{ على }ال ٌحسبن الذٌن كفروا معجزٌن{، 

 . (٘ٔ)ٌفوتون هللا ومؤواهم النار. والمراد بهم: الممسمون جهد أٌمانهم"كؤنه لٌل: الذٌن كفروا ال 

                                                             

 .5ٖٔ/ٕصفوة لتفاسٌر: (ٔ)
 .2ٔ٘/ٕتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .ٕٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٕٔٙ/1(:ص21ٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٕٔٙ/1(:ص21ٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٔٙ/1(:ص21ٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٖٔ/ٕصفوة لتفاسٌر: (1)
 .ٕٕ٘/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٕٕ٘/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖ٘تفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .ٖٕٔٙ/1(:ص21٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٕ٘/ٖالكشاؾ: (٘ٔ)
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 [:2٘-ٙ٘فوابد اآلٌتٌن:]
ٌِْه َوَسلََّم للحصول على رحمة  -ٔ وجوب إلام الصبلة وإٌتاء الزكاة وطاعة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

وفً اآلخرة بدخول هللا تعالى فً الدنٌا واآلخرة فً الدنٌا بالنصر والتمكٌن واألمن والسٌادة 
 الجنة.

تمرٌر عجز الكافرٌن وأنهم لن ٌفوتوا هللا تعالى مهما كانت، لوتهم وسٌنزل بهم نممته وٌحل  -ٕ
 علٌهم عذابه.

 بٌان مصٌر أهل الكفر وأنه النار والعٌاذ باهلل تعالى. -ٖ
 المرآن

اٍت ِمْن  }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ِلٌَْستَؤِْذْنكُُم الَِّذٌَن َملََكتْ  ٌَْمانُكُْم َوالَِّذٌَن لَْم ٌَْبلُؽُوا اْلُحلَُم ِمْنكُْم ثاََلَث َمرَّ أَ
كُْم لَْبِل َصاَلِة اْلفَْجِر َوِحٌَن تََضعُوَن ثٌَِابَكُْم ِمَن الظَِّهٌَرِة َوِمْن بَْعِد َصاَلِة اْلِعَشاِء ثاََلُث َعْوَراٍت لَ 

ٌِْهْم ُجنَاحٌ  ٌْكُْم َواَل َعلَ ٌَْس َعلَ ُ لَكُُم اآْلٌَاِت  لَ ٌُِّن َّللاَّ ٌْكُْم بَْعُضكُْم َعلَى بَْعٍض َكذَِلَن ٌُبَ افُوَن َعلَ بَْعَدُهنَّ َطوَّ
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم )  [5٘({ ]النور : 5َ٘وَّللاَّ

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ُمروا عبٌدكم وإماءكم، واألطفال األحرار دون 

تبلم أن ٌستؤذنوا عند الدخول علٌكم فً أولات عوراتكم الثبلثة: من لبل صبلة الفجر; سن االح
ألنه ولت الخروج من ثٌاب النوم ولبس ثٌاب الٌمظة، وولت خلع الثٌاب للمٌلولة فً الظهٌرة، 
ومن بعد صبلة العشاء; ألنه ولت للنوم، وهذه األولات الثبلثة عورات لكم، ٌمل فٌها التستر، أما 

ما سواها فبل حرج إذا دخلوا بؽٌر إذن; لحاجتهم فً الدخول علٌكم، فهم طوافون علٌكم فٌ
للخدمة، وألن العادة جرت بتردد بعضكم إلى بعض فٌها لمضاء المصالح. كما بٌَّن هللا لكم أحكام 
االستبذان ٌبٌِّن لكم آٌاته وأحكامه وحججه وشرابع دٌنه. وهللا علٌم بما ٌصلح خلمه، حكٌم فً 

 تدبٌره أمورهم. 
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

ؼبلما من األنصار ٌمال له مدلج بن عمرو إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدهما: لال ابن عباس: "وجه رسول هللا 
ولت الظهٌرة لٌدعوه، فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر  -رضً هللا عنه  -عمر بن الخطاب 

لو أن هللا تعالى أمرنا ونهانا فً حال االستبذان، فؤنزل هللا  رإٌته ذلن، فمال: ٌا رسول هللا وددت
 .(ٔ)تعالى هذه اآلٌة"

بلؽنا وهللا أعلم أن رجبل من األنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة  لال مماتل بن حٌان:" الثانً: 
 ما ألبح هذا! صنعا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص طعاما فجعل الناس ٌدخلون بؽٌر إذن، فمالت أسماء: ٌا رسول هللا

إنه لٌدخل على المرأة وزوجها فً ثوب واحد ؼبلمهما بؽٌر إذن. فؤنزل هللا فً ذلن:} ٌَا أٌََُّها 
ٌَْمانُكُْم{، فً العبٌد واإلماء"  .(ٕ)الَِّذٌُن آَمنُوا ِلٌَْستَؤِْذْنكُُم الَِّذٌَن َملََكْت أَ

ٌدخل على الرجل والمرأة ولال مماتل: " نزلت فً أسماء بنت أبً مرشد، لالت: إنه ل
 .(ٖ)ولعلهما أن ٌكونا فً لحاؾ واحد ال علم لهما، فنزلت هذه"

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النور :   [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله 1٘لوله تعالى:}
 .(ٗ)وعملوا بشرعه"

أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان ابن عباس: "ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا لال 
 .(٘)على شرٌفها وأمٌرها"

                                                             

( من طرٌك السدي الصؽٌر عن الكلبً 5ٖ٘/ٖأسنده ابن منده )اإلصابة: ، 5ٕٖأسباب النزول للواحدي: (ٔ)
 .سناده مظلمعن أبً صالح عن ابن عباس رضً هللا عنهما به، وهو حدٌث باطل إ

 .ٖٖٕٙ/1(:ص25٘ٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
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إذا سمعت هللا ٌمول: ٌا أٌها الذٌن آمنوا فؤرعها سمعن فإنه خٌر ٌؤمره  لال ابن مسعود:" 
 .(ٔ)أو شر ٌنهى عنه"

ٌَْمانُكُْم{ ]النور :   خول [، أي:" لٌستؤذنكم فً الد1٘لوله تعالى:}ِلٌَْستَؤِْذْنكُُم الَِّذٌَن َملََكْت أَ
 .(ٕ)علٌكم العبٌُد وااِلماء الذٌن تملكونهم ملن الٌمٌن"

 .(ٖ)ٌعنى: فً بٌوتكم" لال سعٌد بن جبٌر:" 
ٌَْمانُكُْم{ ]النور : وفً    [، لوالن:1٘لوله تعالى:}ِلٌَْستَؤِْذْنكُُم الَِّذٌَن َملََكْت أَ

ً جمٌع األولات ، لاله أحدهما : أنهم النساء ٌستؤذنَّ فً هذه األولات خاصة وٌستؤذن الرجال ف
 .(ٗ)ابن عمر

ومماتل ، (ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘) الثانً : أنهم العبٌد واإِلماء. وهذا لول أبو عبدالرحمن السلمً
 .(5)، وابن لتٌبة(1)، والفراء(2)بن حٌان
هً فً الرجال والنساء، ٌستؤذنون على كل حال، باللٌل  لال أبو عبدالرحمن السلمً:" 
 .(ٓٔ)والنهار"
هم المملكون، الرجال والنساء الذٌن ٌخدمون الرجل فً بٌته ومن كان من  لال ٌحٌى:" 

 .(ٔٔ)األطفال من المملوكٌن"
وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصواب لول من لال: عنً به الذكور  لال الطبري:" 

نهم ذكرا واإلناث; ألن هللا عم بموله: }الذٌن ملكت أٌمانكم{ جمٌع أمبلن أٌماننا، ولم ٌخصص م
 .(ٕٔ)وال أنثى فذلن على جمٌع من عمه ظاهر التنزٌل"

لال الماضً أبو ٌعلى: "واألظهر أن ٌكون المراد: العبٌد الصؽار واإلماء الصؽار، ألن  
العبد البالػ بمنزلة الحر البالػ فً تحرٌم النظر إلى موالته، فكٌؾ ٌضاؾ إلى الصبٌان الذٌن هم 

 .(ٖٔ)ؼٌر مكلفٌن؟!"

كان أناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعجبهم أن ٌوالعوا نساءهم فً هذه  السدي:"لال  
الساعات، لٌؽتسلوا ثم ٌخرجوا إلى الصبلة، فؤمرهم هللا أن ٌؤمروا المملوكٌن والؽلمان أن ال 

 .(ٗٔ)ٌدخلوا علٌهم فً تلن الساعات إال بإذن"
[، أي:"واألطفال الذٌن لم ٌبلؽوا 1٘اْلُحلَُم ِمْنكُْم{ ]النور :  لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن لَْم ٌَْبلُؽُوا 

 .(٘ٔ)مبلػ الرجال األحرار لٌستؤذنوا أٌضاً"
 .(ٙٔ)لم ٌحتلموا من أحراركم" لال مجاهد:" 
 .(2ٔ)ٌعنً: األطفال الذٌن ٌحسنون الوصؾ إذا رأوا شٌبا" لال ٌحٌى:" 

                                                             

 .5ٙٔ/ٔ(:ص2ٖٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٖٕٙ/1(:ص21ٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖٕٙ/1(:ص25ٗٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٖٕٙ/1(:ص25٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٓٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٖٙٓانظر: ؼرٌب المرآن: (5)
 .ٕٔٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٖنمبل عن زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٕٗٙ-ٖٖٕٙ/1(:ص25ٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .ٕٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٓٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2ٔ)
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 .(ٔ)أن ٌستؤذن" فذلن على كل صؽٌر وصؽٌرة لال عطاء بن ابً رباح:" 
اٍت{ ]النور :    .(ٕ)[، أي:" فً ثبلثة أولات"1٘لوله تعالى:}ثبََلَث َمرَّ
 .(ٖ)ٌعنً: ثبلث مرات فً ثبلثة أولات، من ساعات لٌلكم ونهاركم" لال الطبري:" 
[، أي:" فً اللٌل ولت نومن وخلودكم 1٘لوله تعالى:}ِمْن لَْبِل َصبَلةِ اْلفَْجِر{ ]النور :  

 .(ٗ)الراحة"إلى 
ألنه ولت المٌام من المضاجع وطرح ما ٌنام فٌه من الثٌاب ولبس  لال الزمخشري:" 

 .(٘)ثٌاب الٌمظة"
[، أي:" وولت الظهر حٌن 1٘لوله تعالى:}َوِحٌَن تََضعُوَن ثٌَِابَكُْم ِمَن الظَِّهٌَرةِ{ ]النور :  

 .(ٙ)تخلعون ثٌابكم للمٌلولة"
 .(2)ألنها ولت وضع الثٌاب للمابلة" وبالظهٌرة،لال الزمخشري:أي:" 
[، أي:" وولت إرادتكم النوم 1٘لوله تعالى:}َوِمْن بَْعِد َصبَلِة اْلِعَشاِء{ ]النور :  

 .(1)واستعدادكم له"
 .(5)عند النوم" لال الفراء:أي:" 
 .(ٓٔ)لال الزجاج:" ٌعنى به: العتمة عشاء اآلخرة" 
 .(ٔٔ)ألنه ولت التجرد من ثٌاب الٌمظة وااللتحاؾ بثٌاب النوم" لال الزمخشري:" 
لال ابن عباس:" ٌمول: إذا خبل الرجل بؤهله بعد صبلة العشاء، فبل ٌدخل علٌه خادم وال  

 .(ٕٔ)صبً إال بإذن حتى ٌصلً الؽداة، فإذا خبل بؤهله عند صبلة الظهر فمثل ذلن"
ثة ألنها أولات خلوات الرجل مع أهله وإنما خص هذه األولات الثبل لال الماوردي:" 

 .(ٖٔ)وألنه ربما بدا فٌها عند خلوته ما ٌكره أن ٌرى من جسده"
[، أي:" هً ثبلثة أولات ٌختل فٌها 1٘لوله تعالى:}ثبََلُث َعْوَراٍت لَكُْم{ ]النور :  

أالّ ٌدخلوا تستركم، العوراُت فٌها بادٌة والتكشؾ فٌها ؼالب، فعلِّموا عبٌدكم وخدمكم وصبٌانكم 
 .(ٗٔ)علٌكم فً هذه األولات إال بعد االستبذان"

ٌعنً: هذه الساعات الثبلث هً أولات العورات فصارت من عورات  لال الماوردي:" 
 .(٘ٔ)الزمان فجرت مجرى عورات األبدان فلذلن خصت باإِلذن"

وسمى كل واحدة من هذه األحوال عورة، ألن الناس ٌختل تسترهم  لال الزمخشري:" 
، وأعور المكان، واألعور: المختل (ٙٔ)وتحفظهم فٌها. والعورة: الخلل. ومنها: أعور الفارس

 .(2ٔ)العٌن"

                                                             

 .ٕٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٕٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٖالكشاؾ: (٘)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٕ٘/ٖالكشاؾ: (2)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٓٙ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٕ٘/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٓٔ/ٗالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٗالنكت والعٌون: (٘ٔ)
 .فً الصحاح: أعور الفارس، إذا بدا فٌه موضع خلل للضرب(ٙٔ)
 .ٖٕ٘/ٖالكشاؾ: (2ٔ)
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عن ابن جرٌج، عن صالح بن كٌسان وٌعموب بن عتبة وإسماعٌل بن دمحم، لالوا: "ال  
 .(ٔ)استبذان على خدم الرجل علٌه إال فً العورات الثبلث"

ٌسؤل عن اإلذن، فمال: "ٌستؤذن عند كل عورة، ثم  حنظلة، أنه سمع الماسم بن دمحمعن  
 .(ٕ)هو طواؾ، ٌعنً الرجل على أمه"

إذا أبات الرجل خادمه معه فهو إذنه، وإن لم ٌبته معه استؤذن فً هذه  ولال الحسن:" 
 .(ٖ)الساعات"
 . (ٗ)، بالنصب«ثبََلث »ولرأ عاصم، واألعمش: 

 .(٘)لن ألرأ"والرفع فً العربٌة أحب إلً. وكذ لال الفراء:
{ ]النور :   ٌِْهْم ُجَناٌح بَْعَدهُنَّ ٌْكُْم َواَل َعلَ ٌَْس َعلَ [، أي:" لٌس علٌكم وال 1٘لوله تعالى:}لَ

 .(ٙ)على الممالٌن والصبٌان حرٌج فً الدخول علٌكم بؽٌر استبذان بعد هذه األولات الثبلثة"
ذنوا بعد أن ٌمضً كل لال الزجاج:" أي: لٌس علٌكم جناح وال علٌهم فً أن ال ٌستؤ 

 .(2)ولت من هذه"
لال الطبري: ٌمول:" }لٌس علٌكم{ معشر أرباب البٌوت والمساكن،  وال على الذٌن  

ملكت أٌمانكم من الرجال والنساء، والذٌن لم ٌبلؽوا الحلم من أوالدكم الصؽار، حرج وال إثم 
 .(1)بعدهن، ٌعنً بعد العورات الثبلث"

ثم رخص لهم فً الدخول فٌما بٌن ذلن بؽٌر إذن، ٌعنً فٌما بٌن صبلة  لال ابن عباس:" 
الؽداة إلى الظهر، وبعد الظهر إلى صبلة العشاء، أنه رخص لخادم الرجل والصبً أن ٌدخل 
علٌه منزله بؽٌر إذن، لال: وهو لوله: }لٌس علٌكم وال علٌهم جناح بعدهن{، فؤما من بلػ الحلم 

 .(5)وأهله إال بإذن على كل حال"فإنه ال ٌدخل على الرجل 
ٌْكُْم بَْعُضكُْم َعلَى بَْعٍض{ ]النور :  افُوَن َعلَ [، أي:" ألنهم خدمكم 1٘لوله تعالى:}َطوَّ

 .(ٓٔ)ٌطوفون علٌكم للخدمة وؼٌر ذلن"
لال الطبري:" ٌمول: هإالء الممالٌن والصبٌان الصؽار هم طوافون علٌكم أٌها الناس،  

ٌدخلون وٌخرجون على موالٌهم وألربابهم فً منازلهم ؼدوة وعشٌة  وٌعنً بالطوافٌن: أنهم
بؽٌر إذن ٌطوفون علٌهم، بعضكم على بعض فً ؼٌر األولات الثبلث التً أمرهم أن ال ٌدخلوا 

 .(ٔٔ)على ساداتهم وألربابهم فٌها إال بإذن"
موكم، أي: هإالء الخدم والوالبد طوافون علٌكم، ٌطوفون علٌكم لٌخد لال السمعانً:" 

، }بعضكم على بعض{، أي: (ٕٔ)«إنها من الطوافٌن علٌكم والطوافات»ومن هذا لوله فً الهرة:
 .(ٖٔ)ٌطوؾ بعضكم على بعض "

عذرهم فً ترن االستبذان وراء هذه المرات، وبٌن وجه العذر فً  لال الزمخشري:" 
ٌطوفون علٌكم لوله :}طوافون علٌكم{، ٌعنى: أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة: 

                                                             

 .ٕٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٓٙ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕ٘/ٗمعانً المرآن: (2)
 .ٕٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/2ٖ(:صٖٕٕٙٙمسند احمد) (ٕٔ)
 .2ٗ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
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للخدمة، وتطوفون علٌهم لبلستخدام، فلو جزم األمر باالستبذان فً كل ولت، ألدى إلى 
 .(ٔ)الحرج"

عن عبٌد هللا بن أبً ٌزٌد لال:" دخلت على ابن عباس فؤرانً وصٌفة له خماسٌة، روي 
إال  . فمال: ما تدخل علً هذه فً هذه الثبلث الساعات-ولال نصر: نحو الخماسٌة أو أصؽر-

 .(ٕ)بإذن"
الحسن بن دٌنار: "لال رجل للحسن: إنا لوم تجار نسافر ونشتري الجواري فننزل لال  

فً الخباء، فنكون جمٌعا، أفٌؽشى الرجل منا جارٌة من جوارٌه فً الخباء وهن فٌه فؽضب 
 .(ٖ)ولال: ال"
ُ لَكُُم اآْلٌَاِت{ ]النور :   [، أي:" مثل ذلن التوضٌح والبٌان 1٘لوله تعالى:}َكذَِلَن ٌَُبٌُِّن َّللاَّ

ٌبٌّن هللا لكم األحكام الشرعٌة لتتؤدبوا بها"
(ٗ). 

لال الطبري:" ٌمول جل ثناإه: كما بٌنت لكم أٌها الناس أحكام االستبذان فً هذه اآلٌة،  
 .(٘)كذلن ٌبٌن هللا لكم جمٌع أعبلمه وأدلته وشرابع دٌنه"

ُ َعِلٌٌم َحكِ   [، أي:" عالٌم بؤمور خلمه، حكٌٌم فً تدبٌره 1ٌٌ٘م{ ]النور : لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٙ)لهم"

لال الطبري:" ٌمول: وهللا ذو علم بما ٌصلح عباده، حكٌم فً تدبٌره إٌاهم، وؼٌر ذلن  
 .(2)من أموره"

  وفً حكم هذه اآلٌة لوالن:
[. لاله  ابن 5َ٘م فَْلٌَْستَؤِْذنُوا{ ]النور: أنها منسوخة بموله:}َوإِذا بََلَػ اأْلَْطفاُل ِمْنكُُم اْلُحلُ أحدهما: 
 .(1)المسٌب

لال ابن الجوزي:" وهذا لٌس بشًء، ألن معنى اآلٌة: }َوإِذا بَلََػ اأْلَْطفاُل ِمْنكُُم{ أي: من  

األحرار الحلم فلٌستؤذنوا، أي: فً جمٌع األولات فً الدخول علٌكم }َكَما اْستَؤْذََن الَِّذٌَن ِمْن 
{، ٌعنً: كما استؤذن األحرار الكبار الذٌن بلؽوا لبلهم، فالبالػ ٌستؤذن فً كل ولت، والطفل لَْبِلِهمْ 

 .(5)والمملون ٌستؤذن فً العورات الثبلث"
  .(ٓٔ)حكاه ابن الجوزي عن األكثرٌن الثانً: أنها محكمة.

 عن ابن عباس، "أن رجلٌن سؤاله، عن االستبذان فً الثبلث عورات التً أمر هللا بها 
فً المرآن، فمال لهم ابن عباس: إن هللا ستٌر ٌحب الستر، كان الناس لٌس لهم ستور على 
أبوابهم وال حجال فً بٌوتهم فربما فاجؤ الرجل خادمه أو ولده أو ٌتٌمه فً حجره وهو على 
أهله، فؤمرهم هللا أن ٌستؤذنوا فً تلن العورات التً سمى هللا، ثم جاء هللا عز وجل بعد بالستور 
فبسط علٌهم فً الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلن لد كفاهم من 

 .(ٔٔ)االستبذان الذي أمروا به"
ترن الناس ثبلث آٌات فلم ٌعملوا بها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا لٌستؤذنكم  لال ابن عباس:" 

الذٌن ملكت أٌمانكم والذٌن لم ٌبلؽوا الحلم منكم{.. إلى آخر اآلٌة. واآلٌة التً فً سورة النساء: 

                                                             

 .ٖٕ٘/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .ٓٙٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .ٓٙٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖ)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٙٔأخرجه عنه ابن الجوزي فً نواسخ المران: (1)
 .2ٙٔنواسخ المرآن: (5)
 .2ٙٔنواسخ المرآن: انظر: (ٓٔ)
 .ٕٖٕٙ/1(:ص212ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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}وإذا حضر المسمة أولوا المربى والٌتامى والمساكٌن فؤرزلوهم منه{، واآلٌة التً فً الحجرات: 
 .(ٔ)مكم عند هللا أتماكم{"}إن أكر
عن موسى بن أبً عابشة لال: "سؤلت الشعبً، عن لوله: لٌستؤذنكم الذٌن ملكت أٌمانكم  

 .(ٕ)لال: لم تنسخ فملت: فإن الناس ال ٌعملون بها، فمال: هللا المستعان"
 .(ٖ)إن ناسا ٌمولون نسخت، ولكنها مما ٌتهاون الناس به" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٗ)ال ٌعمل بها الٌوم" د:"ولال سعٌ 

 
 المرآن

ُ لَكُْم آٌَاتِِه }َوإِذَا بَلََػ اْْلَْطفَاُل ِمْنكُُم اْلُحلَُم فَْلٌَْستَؤِْذنُوا َكَما اْستَؤْذََن الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َكذَِلَن ٌُبٌَِّ  ُن َّللاَّ
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم )  [5٘({ ]النور : 5َ٘وَّللاَّ

 التفسٌر:
وإذا بلػ األطفال منكم سن االحتبلم والتكلٌؾ باألحكام الشرعٌة، فعلٌهم أن ٌستؤذنوا إذا أرادوا 
الدخول فً كل األولات كما ٌستؤذن الكبار، وكما ٌبٌِّن هللا آداب االستبذان ٌبٌِّن هللا تعالى لكم 

 آٌاته. وهللا علٌم بما ٌصلح عباده، حكٌم فً تشرٌعه. 
[، أي:" وإذا بلػ األطفال منكم 5٘بَلََػ اأْلَْطفَاُل ِمْنكُُم اْلُحلَُم{ ]النور :  لوله تعالى:}َوإِذَا 

 .(٘)سن االحتبلم والتكلٌؾ باألحكام الشرعٌة"
 .(ٙ)لال ٌحٌى:" ٌعنً من احتلم" 
 .(2)أى: من األحرار دون الممالٌن" لال الزمخشري:" 
[، أي:" فعلٌهم أن 5٘لَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]النور : لوله تعالى:}فَْلٌَْستَؤِْذنُوا َكَما اْستَؤْذََن ا 

 .(1)ٌستؤذنوا إذا أرادوا الدخول فً كل األولات كما ٌستؤذن الكبار"

}الذٌن من لبلهم{، ٌرٌد: الذٌن بلؽوا الحلم من لبلهم، وهم الرجال. أو  لال الزمخشري:" 
تدخلوا بٌوتا ؼٌر بٌوتكم حتى تستؤنسوا{، الذٌن ذكروا من لبلهم فً لوله: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال 

اآلٌة، والمعنى: أن األطفال مؤذون لهم فً الدخول بؽٌر إذن إال فً العورات الثبلث، فإذا اعتاد 
األطفال ذلن ثم خرجوا عن حد الطفولة بؤن ٌحتلموا أو ٌبلؽوا السن التً ٌحكم فٌها علٌهم 

على أن ٌستؤذنوا فً جمٌع األولات كما  بالبلوغ، وجب أن ٌفطموا عن تلن العادة وٌحملوا
الرجال الكبار الذٌن لم ٌعتادوا الدخول علٌكم إال بإذن: وهذا مما الناس منه فً ؼفلة، وهو 

 .(5)عندهم كالشرٌعة المنسوخة"
 واختلؾ فً السن التً ٌحكم فٌها بالبلوغ؟  

 فمال أبو حنٌفة: ثمانً عشرة سنة فً الؽبلم. وسبع عشرة فً الجارٌة.
  .(ٓٔ)لال الزمخشري:" وعامة العلماء على خمس عشرة فٌهما"

وعن على رضى هللا عنه أنه كان ٌعتبر المامة وٌمدره بخمسة أشبار، فإذا بلػ الؽبلم 
  (ٔٔ) خمسة أشبار فمد ولعت علٌه الحدود وٌمتص له وٌمتص منه

 :(ٔ)وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فً لوله
                                                             

 .ٕٖٕٙ/1(:ص215ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٖٕٙ/1(:ص25ٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٓٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٖٕ٘/ٖالكشاؾ: (2)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٕ٘/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٖٕ٘/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 2ٔٗ/ٕٗ، ومفاتٌح الؽٌب:ٖٕ٘/ٖنمبل عن: الكشاؾ: (ٔٔ)



ٖٕٕ 
 

 إَِزاَرهُ ... فََسما فؤَْدَرَن َخْمَسةَ األَْشَبارما زاَل ُمْذ َعمََدْت ٌداهُ 
وعن ابن سٌرٌن عن أنس، لال:" أتً أبو بكر بؽبلم لد سرق فؤمر به فشبر فنمص أنملة 

 .(ٕ)فخلى عنه"
وأكثر الفمهاء ال ٌمولون بهذا المذهب، ألن اإلنسان لد ٌكون دون البلوغ  لال الفخر:"

 .(ٖ)وٌكون طوٌبل، وفوق البلوغ وٌكون لصٌرا فبل عبرة به"
واعتبر آخرون اإلنبات. وعن عثمان رضى هللا عنه. أنه سبل عن ؼبلم، فمال: هل 

 .(ٗ)اخضر إزاره؟
رار إلى اإلزار على المجاز، وألنه أي: نبت شعر عانته؟ فؤسند االخض لال الشربٌنً:"

مما اشتمل علٌه اإلزار، ونبات العانة الخشن عندنا عبلمة على بلوغ ولد الكافر فمط أما إذا رأى 
المنً فً ولت إمكانه وهو استكمال تسع سنٌن لمرٌة فإنا نحكم ببلوؼه سواء كان ذكراً أم أنثى 

 (٘)مسلماً أم كافرا"
ُ لَكُْم آٌَاتِِه{ ]النور : لوله تعالى:}َكذَِلَن   [، أي:" وكما ٌبٌِّن هللا آداب االستبذان 5ٌُ٘بٌَُِّن َّللاَّ

ٌبٌِّن هللا تعالى لكم آٌاته"
(ٙ). 

ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]النور :   [، أي:" وهللا علٌم بما ٌصلح عباده، حكٌم فً 5٘لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(2)تشرٌعه"
 .(1){ فً أمره"لال ٌحٌى:" }علٌم{ بخلمه. }حكٌم 

 
 المرآن

ٌِْهنَّ ُجنَاٌح أَْن ٌََضْعَن ثٌَِابَُهنَّ َؼٌْ  ٌَْس َعلَ تًِ اَل ٌَْرُجوَن نَِكاًحا فَلَ َر }َواْلمََواِعُد ِمَن النَِّساِء الالَّ
ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم ) ٌٌْر لَُهنَّ َوَّللاَّ ٌَْستَْعِفْفَن َخ َجاٍت بِِزٌنٍَة َوأَْن   [ٓٙ({ ]النور : ُٓٙمتَبَّرِ

 التفسٌر:
والعجابز من النساء البلتً لعدن عن االستمتاع والشهوة لكبرهن، فبل ٌطمعن فً الرجال 
للزواج، وال ٌطمع فٌهن الرجال كذلن، فهإالء ال حرج علٌهن أن ٌضعن بعض ثٌابهن كالرداء 

 -عففًاستًرا وت-الذي ٌكون فوق الثٌاب ؼٌر مظهرات وال متعرضات للزٌنة، ولُْبسهن هذه الثٌاب 
 أحسن لهن. وهللا سمٌع أللوالكم، علٌم بنٌاتكم وأعمالكم.

تًِ اَل ٌَْرُجوَن نَِكاًحا{ ]النور :   [، أي:" والعجابز ٓٙلوله تعالى:}َواْلمََواِعُد ِمَن النَِّساِء البلَّ
من النساء البلتً لعدن عن االستمتاع والشهوة لكبرهن، فبل ٌطمعن فً الرجال للزواج، وال 

 .(5)ٌهن الرجال كذلن"ٌطمع ف
لال الطبري: ٌمول:" واللواتً لد لعدن عن الولد من الكبر من النساء، فبل ٌحضن وال  

 .(ٓٔ)ٌلدن، والبلتً لد ٌبسن من البعولة، فبل ٌطمعن فً األزواج"
الماعد: التً لعدت عن الحٌض والولد لكبرها، }ال ٌرجون نكاحا{، ال  لال الزمخشري:" 

 .(ٔٔ)ٌطمعن فٌه"
 .(ٔ)لال ابن جرٌج، لوله: "}والمواعد من النساء{، التً لعدت من الولد وكبرت" 

                                                                                                                                                                               

 .فً اللسان )مادة: خمس((ٔ)
 .2ٔٗ/ٕٗنمبل عن مفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .2ٔٗ/ٕٗمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .ٕ٘٘/ٖانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .5ٖٙ/ٕاإلعانة على معرفة بعض معانً كبلم ربنا الحكٌم الخبٌر:السراج المنٌر فً (٘)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
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 .(ٕ)لال مجاهد: "}البلتً ال ٌرجون نكاحا{: ال ٌردنه"
لال ٌحٌى:" }َواْلَمَواِعُد ِمَن النَِّساِء{، لد لعدت من المحٌض والولد، }اَل ٌَْرُجوَن نَِكاًحا{ لد  

 .(ٖ)كبرن عن ذلن"
َجاٍت ِبِزٌنٍَة{ ]النور : لوله تعالى:}فَ   ٌَْر ُمتَبَّرِ ٌََضْعَن ثٌَِابَُهنَّ َؼ ٌِْهنَّ ُجنَاٌح أَْن  ٌَْس َعلَ [، ٓٙلَ

أي:" فهإالء ال حرج علٌهن أن ٌضعن بعض ثٌابهن كالرداء الذي ٌكون فوق الثٌاب ؼٌر 
 .(ٗ)مظهرات وال متعرضات للزٌنة"

ٌضعن ثٌابهن، ٌعنً جبلبٌبهن، لال الطبري: " ٌمول: فلٌس علٌهن حرج وال إثم أن  
وهً المناع الذي ٌكون فوق الخمار، والرداء الذي ٌكون فوق الثٌاب، ال حرج علٌهن أن ٌضعن 

 .(٘)ذلن عند المحارم من الرجال، وؼٌر المحارم من الؽرباء ؼٌر متبرجات بزٌنة"
 .(ٙ)عن مجاهد: "}فلٌس علٌهن جناح أن ٌضعن ثٌابهن{، لال: جبلبٌبهن"

 .(2)وضع الخمار"ابن زٌد:"لال 
التً ال ترجو نكاحا، التً لد بلؽت أن ال ٌكون لها فً الرجال حاجة. وال  لال ابن زٌد:"

 .(1)للرجال فٌها حاجة، فإذا بلؽن ذلن وضعن الخمار. ؼٌر متبرجات بزٌنة"
هً المرأة ال جناح علٌها أن تجلس فً بٌتها بدرع وخمار، وتضع  لال ابن عباس:" 
 .(5)جلباب ما لم تتبرج لما ٌكره هللا"عنها ال

لوله: "}ٌضعن ثٌابهن{ ٌعنً: الجلباب، وهو المناع; وهذا للكبٌرة التً لد عن الضحان،  
لعدت عن الولد، فبل ٌضرها أن ال تجلبب فوق الخمار. وأما كل امرأة مسلمة حرة، فعلٌها إذا 

سورة األحزاب: }ٌدنٌن علٌهن من بلؽت المحٌض أن تدنً الجلباب على الخمار. ولال هللا فً 
[ ، وكان بالمدٌنة رجال من المنافمٌن 5٘جبلبٌبهن ذلن أدنى أن ٌعرفن فبل ٌإذٌن{ ]األحزاب: 

إذا مرت بهم امرأة سٌبة الهٌبة والزي، حسب المنافمون أنها مزنٌة وأنها من بؽٌتهم، فكانوا 

ل هللا فً ذلن: }ٌا أٌها النبً لل ٌإذون المإمنات بالرفث، وال ٌعلمون الحرة من األمة; فؤنز
ألزواجن وبناتن ونساء المإمنٌن ٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن ذلن أدنى أن ٌعرفن فبل ٌإذٌن{ 

 .(ٓٔ)[ ٌمول: إذا كان زٌهن حسنا لم ٌطمع فٌهن المنافمون"5٘]األحزاب: 
التبرج: تكلؾ إظهار ما ٌجب إخفاإه من لولهم: سفٌنة بارج، ال  لال الزمخشري:" 

ؼطاء علٌها. والبرج: سعة العٌن، ٌرى بٌاضها محٌطا بسوادها كله ال ٌؽٌب منه شًء، إال أنه 
 .(ٔٔ)اختص بؤن تتكشؾ المرأة للرجال بإبداء زٌنتها وإظهار محاسنها"

التبرج: أن تظهر من زٌنتها ما ٌستدعً النظر إلٌها فإنه فً المواعد  لال الماوردي:" 
عد بوضع الجلباب النصراؾ النفوس عنهن ما لم ٌبد شًء وؼٌرهن محظور، وإنما خص الموا

من عوراتهن، والشابات المشتهٌات ٌمنعن من وضع الجلباب أو الخمار وٌإمرن بلبس أكثؾ 
 .(ٕٔ)الجبلبٌب لببل تصفهن ثٌابهن"

                                                                                                                                                                               

 .ٕٙٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٔٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/5ٔاخرجه الطبري: (1)
 .ٕٙٔ/5ٔاخرجه الطبري: (5)
 .ٕٙٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٗالنكت والعٌون: (ٕٔ)
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روى مجاهد عن ابن عمر لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "للزوج ما تحت الدرع ، ولئلبن  
 .(ٔ)ما فوق الدرع ، ولؽٌر ذي محرم أربعة أثواب: درع وخمار وجلباب وإزار" واألخ

{ ]النور :   ٌَابَُهنَّ ٌِْهنَّ ُجنَاٌح أَْن ٌََضْعَن ثِ ٌَْس َعلَ  [، وجهان:ٓٙوفً لوله تعالى:}فَلَ
أحدهما : جلبابها، وهو الرداء الذي فوق خمارها فتضعه عنها إذا سترها بالً ثٌابها لاله ابن 

وابن ، (1)، والزهري(2)ولتادة، (ٙ)ومجاهد، (٘)الحسن، و(ٗ)، وابن جبٌر(ٖ)، وابن عباس(ٕ)ودمسع
 .(ٔٔ)، مماتل بن حٌان(ٓٔ)واألوزاعً، (5)وابن أبً نجٌح، (1)والزهري
 .(ٕٔ)تضع الجلباب المرأة التً لد عجزت ولم تزوج" لال الشعبً:" 
 .(ٖٔ)تضع الجلباب وتموم بٌن ٌدي الرجل فً الدرع والخمار" لال أبو صالح:" 
ًّ بن كعب:   .(ٗٔ)«أن ٌضعن من ثٌابهن»وفً لراء أب

 .(2ٔ)، وسلٌمان بن ٌسار(ٙٔ)، وعكرمة(٘ٔ)الثانً : جلبابها وخمارها، لاله ابن عمر
ال جناح على المرأة إذا لعدت، عن النكاح أن تضع الجلباب  :"-فً رواٌة-ولال الحسن  

 .(1ٔ)والمنطك"
المراد بالثٌاب: الثٌاب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار  لال الزمخشري:" 

ؼٌر متبرجات بزٌنة ؼٌر مظهرات زٌنة، ٌرٌد: الزٌنة الخفٌفة التً أرادها فً لوله: }وال ٌبدٌن 
 .(5ٔ)زٌنتهن إال لبعولتهن{، أو ؼٌر لاصدات بالوضع التبرج، ولكن التخفؾ إذا احتجن إلٌه"

{ ]النور :  لوله تعالى:}َوأَنْ   ٌٌْر لَُهنَّ ستًرا -[، أي:" ولُْبسهن هذه الثٌاب ٌَْٓٙستَْعِفْفَن َخ
 .(ٕٓ)أحسن لهن" -وتعففًا

لال الطبري:" ٌمول: وإن تعففن عن وضع جبلبٌبهن وأردٌتهن، فٌلبسنها خٌر لهن من  
 .(ٕٔ)أن ٌضعنها"

 .(ٕٕ)أفضل لهن"خٌر و -وإن كان جابًزا  -أي : وترن وضعهن لثٌابهن  لال ابن كثٌر:" 

                                                             

، وهو 5ٗ٘/ٖ، والسمعانً فً التفسٌر:ٕٕٔ/ٗذكره الماوردي فً النكت والعٌون: (ٔ)
 ، فً الفردوس بمؤثور الخطاب للدٌلمً.ٕٖٙ/ٖ(:ص522ٗبرلم)

 .2ٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٗٙ/1(:ص1ٖٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 . ذكره دون سند.ٕٔٗٙ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (٘)
 .1ٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 . ذكره دون سند.ٕٔٗٙ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 . ذكره دون سند.ٕٔٗٙ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (1)
 .1ٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 ن سند.. ذكره دؤٕٗٙ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٓٔ)
 .ٕٔٗٙ/1(:ص1ٗٔٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٔٗٙ/1(:ص1ٕٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٔٗٙ/1(:ص1ٗ2ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٔٗٙ/1(:ص1ٗٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٕٔٗٙ/1(:ص1ٗ2ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .ٕٕٗٙ-ٕٔٗٙ/1(:ص1ٗ1ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .ٕ٘٘/ٖالكشاؾ: (5ٔ)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٓ)
 . 1ٕٔ/5ٔتفسٌر الطبري:(ٕٔ)
 .1ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٕ)
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االستعفاؾ من الوضع خٌر لهن لما ذكر الجابز عمبه بالمستحب،  لال الزمخشري:" 
بعثا منه عن اختٌار أفضل األعمال وأحسنها، كموله }وأن تعفوا ألرب للتموى{، }وأن تصدلوا 

 .(ٔ)خٌر لكم{"
{، لال: أن ٌلبسن عن مجاهد، لوله:"  ٌٌْر لَُهنَّ  .(ٕ)جبلبٌبهن"}َوأَْن ٌَْستَْعِفْفَن َخ
  .(ٖ)ترن ذلن، ٌعنً: ترن وضع الثٌاب" لال الشعبً:" 
 .(ٗ)االستعفاؾ: لبس الخمار على رأسها، كان أبً ٌمول هذا كله" لال ابن زٌد:" 
ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]النور :   [، أي:" وهللا سمٌع أللوالكم، علٌم بنٌاتكم ٓٙلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(٘)وأعمالكم"
الطبري:" }وهللا سمٌع{ ما تنطمون بؤلسنتكم }علٌم{ بما تضمره صدوركم، فاتموه أن لال  

تنطموا بؤلسنتكم ما لد نهاكم عن أن تنطموا بها، أو تضمروا فً صدوركم ما لد كرهه لكم، 
 .(ٙ)فتستوجبوا بذلن منه عموبة"

 [:ٓٙ-1٘فوابد اآلٌات:]
الستبذان علٌهم فً األولات الثبلثة المذكورة وجوب تعلٌم اآلباء والسادة واألطفال والخدم ا -ٔ

 والمعبر عنها بالعورات.
وجوب استبذان األوالد إذا احتلموا االستبذان على من ٌرٌدون الدخول علٌه فً بٌته ألنهم  -ٕ

 أصبحوا رجاالً مكلفٌن.
بٌان رخصة كشؾ الوجه لمن بلؽت سناً ال تحٌض فٌها وال تلد للرجال األجانب ولو أبمت  -ٖ

 على سترها واحتجابها لكان خٌراً لها كما لال تعالى: }وأن ٌستعففن خٌر لهن{ .
 

 المرآن

ٌَْس َعلَى اْْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى اْْلَْعَرجِ َحَرٌج َواَل َعلَى اْلَمِرٌِض َحَرٌج َواَل َعلَى أَْنفُِسكُْم أَْن  }لَ
َهاتِكُْم أَْو بٌُُوِت إِْخَوانِكُْم أَْو بٌُُوِت أََخَواتِكُْم أَْو بٌُُوِت  تَؤْكُلُوا ِمْن بٌُُوتِكُْم أَْو بٌُُوِت آبَائِكُمْ  أَْو بٌُُوِت أُمَّ

اتِكُْم أَْو بٌُُوِت أَْخَواِلكُْم أَْو بٌُُوِت َخااَلتِكُْم أَْو َما َملَْكتُْم َمفَاتَِحهُ  أَْو َصِدٌِمُكْم أَْعَماِمكُْم أَْو بٌُُوِت َعمَّ
ٌْكُْم  ٌَْس َعلَ ُجنَاٌح أَْن تَؤْكُلُوا َجِمٌعًا أَْو أَْشتَاتًا فَِإذَا َدَخْلتُْم بٌُُوتًا فََسلُِّموا َعلَى أَْنفُِسكُْم تَِحٌَّةً ِمْن لَ

ُ لَكُُم اآْلٌَاِت لَعَلَّكُْم تَْعِملُوَن ) ِ ُمبَاَرَكةً َطٌِّبَةً َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ  [ٔٙ({ ]النور : ِٔٙعْنِد َّللاَّ
 التفسٌر:

لٌس على أصحاب األعذار من العُْمٌان وذوي العرج والمرضى إثم فً ترن األمور الواجبة 
التً ال ٌمدرون على المٌام بها، كالجهاد ونحوه، مما ٌتولؾ على بصر األعمى أو سبلمة 

حرج فً أن تؤكلوا من البٌوت  -أٌها المإمنون-األعرج أو صحة المرٌض، ولٌس على أنفسكم 
كم وعٌالكم، فٌدخل فٌها بٌوت األوالد، أو من بٌوت آبابكم، أو أمهاتكم، أو التً فٌها أزواج

ْلتم  إخوانكم، أو أخواتكم، أو أعمامكم، أو عماتكم، أو أخوالكم، أو خاالتكم، أو من البٌوت التً ُوّكِ
بحفظها فً ؼٌبة أصحابها بإذنهم، أو من بٌوت األصدلاء، وال حرج علٌكم أن تؤكلوا مجتمعٌن 

فرلٌن، فإذا دخلتم بٌوتًا مسكونة أو ؼٌر مسكونة فلٌسلِّم بعضكم على بعض بتحٌة اإلسبلم، أو مت
وهً: السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته، أو السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن، إذا لم ٌوجد 

ع، وبمثل أحد، وهذه التحٌة شرعها هللا، وهً مباركة تُْنِمً المودة والمحبة، طٌبة محبوبة للسام
 هذا التبٌٌن ٌبٌِّن هللا لكم معالم دٌنه وآٌاته; لتعملوها، وتعملوا بها. 

 سبب النزول:

                                                             

 .ٕ٘٘/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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ٌَْس َعلَى اأْلَْعَمى َحَرٌج...{ ]النور :  - أ  [:ٔٙسبب نزول لوله تعالى:} لَ
 اختلؾ فً سبب نزوله على ألوال:

والمرضى وأهل أحدها: أنها أنزلت ترخٌصا للمسلمٌن فً األكل مع العمٌان والعرجان 
الزمانة من طعامهم، من أجل أنهم كانوا لد امتنعوا من أن ٌؤكلوا معهم من طعامهم، 
خشٌة أن ٌكونوا لد أتوا بؤكلهم معهم من طعامهم شٌبًا مما نهاهم هللا عنه بموله: }ٌَاأٌََُّها 

ٌْنَكُْم بِاْلبَاِطِل إِال أَ  ْن تَكُوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنكُم{. وهذا الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَؤْكُلُوا أَْمَوالَكُْم َب
 .(ٕ)، والضحان(ٔ)لول ابن عباس

نَكُْم  ٌْ لال ابن عباس:" لما أنزل هللا }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَؤْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَ
الطعام من بِاْلبَاِطل{، فمال المسلمون: إن هللا لد نهانا أن نؤكل أموالنا بٌننا بالباطل، و

أفضل األموال، فبل ٌحل ألحد منا أن ٌؤكل عند أحد، فكؾ الناس عن ذلن، فؤنزل هللا بعد 
ٌَْس َعلَى اأْلَْعَمى َحَرٌج{ ... إلى لوله: }أَْو َما َملَْكتُْم َمفَاتَِحه{"  .(ٖ)ذلن: }لَ

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌخالطهم فً طعامهم  لال الضحان:" كان أهل المدٌنة لبل أن ٌبعث النب
أعمى وال مرٌض، فمال بعضهم: إنما كان بهم التمّذر والتمّزز. ولال بعضهم: المرٌض 
ال ٌستوفً الطعام، كما ٌستوفً الصحٌح واألعرج المنحبس، ال ٌستطٌع المزاحمة على 

ٌْكُْم ُجنَاٌح{ حرج فً  الطعام، واألعمى ال ٌبصر طٌب ٌَْس َعلَ الطعام، فؤنزل هللا :}لَ
مإاكلة المرٌض واألعمى واألعرج، فمعنى الكبلم على تؤوٌل هإالء: لٌس علٌكم أٌها 
الناس فً األعمى حرج أن تؤكلوا منه ومعه، وال فً األعرج حرج، وال فً المرٌض 

 .(ٗ)حرج، وال فً أنفسكم أن تؤكلوا من بٌوتكم"
ترخٌصا ألهل الزمانة فً األكل من بٌوت من سمى هللا فً هذه  أنها نزلت  الثانً:

اآلٌة، ألن لوما كانوا من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا لم ٌكن عندهم فً بٌوتهم ما 

ٌطعمونهم، ذهبوا بهم إلى بٌوت آبابهم وأمهاتهم، أو بعض من سّمى هللا فً هذه اآلٌة، 
تخّوفون من أن ٌطعموا ذلن الطعام، ألنه أطعمهم ؼٌر ملكه. وهذا فكان أهل الزمانة ٌ

 .(٘)لول مجاهد
لال ابن عمرو فً حدٌثه: عمٌان وعرجان.  -كان رجال زمنى لال مجاهد:"

أولوا حاجة، ٌستتبعهم رجال إلى بٌوتهم، فإن لم ٌجدوا  -ولال الحارث: عمً عرج
م من البٌوت، فكره ذلن المستتبعون، طعاما ذهبوا بهم إلى بٌوت آبابهم، ومن عّدد منه

ٌْكُْم ُجنَاٌح{، وأحّل لهم الطعام حٌث وجدوه" ٌَْس َعلَ  .(ٙ)فؤنزل هللا فً ذلن }لَ
كان الرجل ٌذهب باألعمى أو األعرج أو وفً رواٌة أخرى عن مجاهد:" 

المرٌض إلى بٌت أبٌه أو بٌت أخٌه أو بٌت أخته أو بٌت عمته أو بٌت خالته، فكان 
ٌتحرجون من ذلن ٌمولون: إنما ٌذهبون بنا إلى بٌوت ؼٌرهم، فنزلت هذه اآلٌة  الزمنى

 .(2)"رخصة لهم

                                                             

 .5ٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .( البن جرٌر وابن المنذر وابن أبً حاتم والبٌهم1ً٘/ ٘وعزاه فً الدر )، 5ٕٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖ)

 إسناده صحٌح، وٌشهد له: 
( عن عابشة رضً هللا عنها ٙ٘/ٗأخرجه البزار وابن أبً حاتم وابن مردوٌه وابن النجار )فتح المدٌر: ما 

( . وهنان مراسٌل كثٌرة تشهد ٔٙٔ( والسٌوطً )لباب النمول: 2/1ٖبمعناه، وصححه الهٌثمً )مجمع الزوابد: 
 .لهذا

 .5ٕٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٓ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٗٙ/1(:ص1ٙ5ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
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نزلت ترخٌصا ألهل الزمانة الذٌن وصفهم هللا فً هذه اآلٌة أن ٌؤكلوا من الثالث: أنها 
رضً هللا عنها، وعبٌدهللا بن -بٌوت من خلَّفهم فً بٌوته من الؽزاة. وهذا لول عابشة

 .(ٕ)، وابن المسٌب(ٔ)عبدهللا
كان المسلمون ٌرؼبون فً النفٌر  :"-رضً هللا عنها-لالت أم المإمنٌن عابشة

مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌدفعون مفاتٌحهم إلى ضمنابهم وٌمولون لد أحللنا لكم أن تؤكلوا مما 
ٌب أنفسهم احتجتم إلٌه، وكانوا ٌمولون: إنه ال ٌحل لنا أن نؤكل; إنهم أذنوا عن ؼٌر ط

وإنما نحن أمناء، فؤنزل هللا عز وجل لٌس علٌكم جناح }أَْن تَؤْكُلُوا ِمْن بٌُُوتِكُْم أَْو بٌُُوِت 
آبَابِكُْم{، إلى لوله: } أَْو َما َملَْكتُْم َمفَاتَِحهُ{"

(ٖ). 
صلى هللا  -نزلت فً أناس كانوا إذا خرجوا مع النبً  لال سعٌد بن المسٌب:"

ا مفاتٌح بٌوتهم عند األعمى واألعرج والمرٌض وعند ألاربهم، وضعو -علٌه وسلم 
وكانوا ٌؤمرونهم أن ٌؤكلوا مما فً بٌوتهم إذا احتاجوا إلى ذلن، وكانوا ٌتمون أن ٌؤكلوا 

 .(ٗ)منها وٌمولون: نخشى أن ال تكون أنفسهم بذلن طٌبة، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"
ٌَْس َعلَى األْعَمى َحَرٌج{ ما بال  عن معمر، لال: "للت للزهري، فً لوله: }لَ

األعمى ذكر هاهنا، واألعرج والمرٌض؟ فمال: أخبرنً عبٌد هللا بن عبد هللا أن 
المسلمٌن كانوا إذا ؼزوا خلفوا زمناهم، وكانوا ٌدفعون إلٌهم مفاتٌح أبوابهم، ٌمولون: لد 

ٌمولون: ال ندخلها وهم  أحللنا لكم أن تؤكلوا مما فً بٌوتنا، وكانوا ٌتحّرجون من ذلن،
ؼٌَُّب، فؤنزلت هذه اآلٌة رخصة لهم"

(٘). 
بلؽنا وهللا أعلم أنه كان حً من األنصار ال ٌؤكل  الخامس : ولال مماتل بن حٌان:"

بعضهم عند بعض، وال مع المرٌض من أجل لوله، وال مع الضرٌر البصر وال مع 
ستخلؾ مالن بن زٌد فً أهله األعرج، فانطلك رجل ؼازٌا ٌدعى الحارث بن عمرو، وا

وخزابنه، فلما رجع الحارث من ؼزاته رأى مالكا مجهودا لد أصابه الضر فمال: ما 
أصابن؟ لال مالن: لم ٌكن عندي سعة، لال الحارث: أما تركتن فً أهلً ومالً؟ لال: 
َس  ٌْ بلى ولكن لم ٌحل لً مالن ولم أكن آلكل ماال ال ٌحل لً، فؤنزل هللا عز وجل:}لَ

لَى األَْعَمى َحَرٌج{، اآلٌة إلى لوله: }أَْو َصِدٌِمكُْم{، ٌعنى الحارث بن عمرو حٌن خلؾ عَ 
 .(ٙ)مالكا فً أهله وماله ورحله، فجاءت الرخصة من هللا واإلذن لهم جمٌعا"

الرابع: أنها نزلت ترخٌصا للمسلمٌن الذٌن كانوا ٌتمون مإاكلة أهل الزمانة فً مإاكلتهم 
، (5)، و سلٌمان بن موسى(1)، وممسم(2)سعٌد بن جبٌرإذا شاءوا ذلن. وهذا لول 

 .(ٓٔ)والضحان
لالت األنصار: ما بالمدٌنة مال أعز من الطعام. وكانوا  لال سعٌد بن جبٌر:"

ألعرج، ٌمولون: الصحٌح ٌسبمه إلى المكان وال ٌستطٌع أن ٌتحرجون األكل مع ا
ٌَْس َعلَى اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى اأْلَْعَرجِ َحَرٌج{، ٌعنى: ولٌس على  ٌزاحم، فنزلت: } لَ

 .(ٔٔ)من أكل مع األعرج حرج"

                                                             

 .ٕٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
، من طرٌك مالن عن الزهري عن سعٌد بن المسٌب ٖٓٗ« أسباب النزول»أخرجه الواحدي فً انظر:  (ٕ)

 .مرسبل، ومراسٌل سعٌد جٌاد
 .ٕٙٗٙ/1(:ص12٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .( لعبد بن حمٌد1٘/ ٘، وعزاه فً الدر )ٖٓٗرجه الواحدي فً اسباب النزول: مرسل، أخ(ٗ)
 .ٕٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٕٗٙ/1(:ص11٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘ٗٙ-ٕٗٗٙ/1(:ص1ٙ1ٗٔ(، )1ٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٗٙ/1(:ص1ٕٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٗٗٙ-ٖٕٗٙ/1(:ص1ٙٓٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗٙ-ٕٗٗٙ/1(:ص1ٙ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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امهم كان أهل المدٌنة لبل أن ٌبعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌخالطهم فً طع لال الضحان:"
أعمى وال أعرج وال مرٌض، فمال بعضهم: إنما كان بهم التمذر والتمزز، ولال بعضهم: 
لالوا المرٌض ال ٌستوفً الطعام كما ٌستوفً الصحٌح، واألعرج المنحبس ال ٌستطٌع 

 .(ٔ)المزاحمة على الطعام واألعمى ال ٌبصر الطعام"
م فً ترن الجهاد ; لضعفهم أي : أنهم ال إثم علٌهالخامس:  أنها نزلت فً الجهاد، 

 .(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)وهذا لول عطاء وعجزهم.
ٌَْس َعَلى األْعَمى َحَرٌج َوال َعلَى األْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى   لال عطاء:" وأما : }لَ

 .(ٗ)اْلَمِرٌِض َحَرٌج{، فٌمال هذا فً الجهاد"
ٌَْس َعلَى  األْعَمى َحَرٌج روي عن ابن وهب، لال: "لال ابن زٌد، فً لوله: }لَ

َوال َعلَى األْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى اْلَمِرٌِض َحَرٌج{ لال: هذا فً الجهاد فً سبٌل هللا، وفً 
لوله: }َوال َعلَى أَْنفُِسكُْم أَْن تَؤْكُلُوا ِمْن بٌُُوتِكُْم{ ... إلى لوله: }أَْو َصِدٌِمكُْم{ لال: هذا شًء 

لم ٌكن لهم أبواب، وكانت الستور مرخاة، فربما دخل لد انمطع، إنما كان هذا فً األّول، 
الرجل البٌت ولٌس فٌه أحد، فربما وجد الطعام وهو جابع، فسّوؼه هللا أن ٌؤكله. لال: 

 .(٘)ولد ذهب ذلن الٌوم، البٌوت الٌوم فٌها أهلها، وإذا خرجوا أؼلموها، فمد ذهب ذلن"
ٌْكُْم ُجنَاحٌ   - ب ٌَْس َعلَ  [:ٔٙأَْن تَؤْكُلُوا َجِمٌعًا أَْو أَْشتَاتًا{ ]النور :  سبب نزول لوله تعالى:}لَ

 اختلؾ فً سبب نزوله على ألوال:
، كانوا ال ٌؤكل أحدهم وحده، وال ٌؤكل إال مع ؼٌره، فؤذن هللا أحدها : أنها نزلت فً لوم

، (ٙ). وهذا لول ابن عباسلهم أن ٌؤكل من شاء منهم وحده، ومن شاء منهم مع ؼٌره
 .(5)، وابن جرٌج(1)والضحان، (2)ولتادة

كانوا ٌؤنفون وٌتحّرجون أن ٌؤكل الرجل الطعام وحده، حتى  لال ابن عباس:" 

ٌْكُْم ُجنَاٌح أَْن تَؤْكُلُوا َجِمًٌعا أَْو  ٌكون معه ؼٌره، ٌَْس َعلَ فرخص هللا لهم، فمال: )لَ
 .(ٓٔ)أَْشتَاتًا{"

ٌْكُْم ُجنَاٌح أَْن تَ  لال لتادة: ٌَْس َعلَ ًّ من "نزلت }لَ ؤْكُلُوا َجِمًٌعا أَْو أَْشتَاتًا{ فً ح
العرب كان الرجل منهم ال ٌؤكل طعامه وحده، كان ٌحمله بعض ٌوم حتى ٌجد من ٌؤكله 

 .(ٔٔ)معه. لال: وأحسب أنه ذكر أنهم من كنانة"
كانت بنو كنانة ٌستحً الرجل منهم أن ٌؤكل وحده، حتى نزلت  لال ابن جرٌج:"

 .(ٕٔ)هذه اآلٌة"
كانوا ال ٌؤكلون إال جمٌعا، وال ٌؤكلون متفّرلٌن، وكان ذلن فٌهم  الضحان:"لال 

دٌنا، فؤنزل هللا: لٌس علٌكم حرج فً مإاكلة المرٌض واألعمى، ولٌس علٌكم حرج أن 
 .(ٖٔ)تؤكلوا جمٌعا أو أشتاتا"

                                                             

 .ٕٗٗٙ-ٖٕٗٙ/1(:ص1ٙٓٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٗٙ، ٕٗٗٙ/1(:ص1ٙ2ٗٔ(، )1ٙٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗٗٙ/1(:ص1ٙٗٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٗ/5ٔانظر: تتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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من المعروؾ فً التفسٌر: أن اآلٌة نزلت فً بنً بكر من  لال السمعانً:" 
ٌؤكل أحد منهم وحده حتى ٌجد ضٌفا ٌؤكل معه، وإذا لم ٌجد وأجهده  كنانة، وكان ال

الجوع نصب خشبة ولؾ علٌها ثوبا وأكل عندها; لٌظن الناس أنه إنسان ٌؤكل معه، 
وروي أن واحدا منهم نزل بلماحه وادٌا، فجاع فحلب لمحة منها، ونادى فً الوادي: من 

فاختفى ولم ٌجب، وأجهده الجوع،  كان ها هنا فلٌحضر لٌؤكل، وكان فً الوادي رجل
فجلس ٌؤكل وحده، فخرج الرجل، ولال له: ٌا رضٌع، أتؤكل وحدن، فؤخذ الرجل سٌفه 
وعدى علٌه ولتله مخافة أن ٌنشر فً الناس ذلن الفعل منه، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة، 

 .(ٔ)وأباح للموم أن ٌؤكلوا منفردٌن وجماعة"
ًّ ٌدخل علىالثانً الفمٌر من ذوي لرابته وصدٌمه، فٌدعوه إلى طعامه لٌؤكل  : كان الؽن

ًّ وأنت فمٌر،،  معه، فٌمول: وهللا إنً ألجنح أن آكل معن، والجنح: الحرج وأنا ؼن
 .(ٕ)فؤمروا أن ٌؤكلوا جمٌعا أو أشتاتا. وهذا لول ابن عباس

ن الثالث : أنها نزلت فً لوم من العرب كان الرجل منهم إذا نزل به ضٌؾ تحرج أ
 .(ٗ)، وعكرمة(ٖ)ٌتركه ٌؤكل وحده حتى ٌؤكل معه، فنزل ذلن فٌهم ، لال أبو صالح

كان الرجل ٌدخل بٌت أبٌه أو أخته أو ابنه فتتحفه المرأة بشًء  ولال السدي:"
من الطعام فبل ٌؤكل من أجل رب البٌت لٌس ثم، فمال هللا: لٌس علٌكم جناح أن تؤكلوا 

 .(٘)جمٌعا أو أشتاتا"
أنها نزلت فً لوم كانوا ٌتحرجون أن ٌؤكلوا جمٌعاً وٌعتمدون أنه ذنب وٌؤكل كل الرابع: 

 .(ٙ)واحد منهم منفرداً ، فنزل ذلن فٌهم ، حكاه النماش
الخامس : أنها نزلت فً لوم مسافرٌن اشتركوا فً أزوادهم فكان إذا تؤخر أحدهم أمسن 

كل جماعة وفرادى. حكاه البالون عن األكل حتى ٌحضر، فنزل ذلن فٌهم ترخٌصاً لؤل

 .(2)الماوردي
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا وضع الحرج  لال الطبري:" 

عن المسلمٌن أن ٌؤكلوا جمٌعا معا إذا شاءوا، أو أشتاتا متفّرلٌن إذا أرادوا، وجابز أن 
ن ٌكون ٌكون ذلن نزل بسبب من كان ٌتخّوؾ من األؼنٌاء األكل مع الفمٌر، وجابز أ

نزل بسبب الموم الذٌن ذكر أنهم كانوا ال ٌطعمون وحدانا، وبسبب ؼٌر ذلن، وال خبر 
بشًء من ذلن ٌمطع العذر، وال داللة فً ظاهر التنزٌل على حمٌمة شًء منه، 
والصواب التسلٌم لما دّل علٌه ظاهر التنزٌل، والتولؾ فٌما لم ٌكن على صحته 

 .(1)دلٌل"
ٌَْس  َعلَى اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى اأْلَْعَرجِ َحَرٌج َواَل َعلَى اْلَمِرٌِض َحَرٌج{ لوله تعالى:}َل

[، أي:" لٌس على أصحاب األعذار من العُْمٌان وذوي العرج والمرضى إثم فً ٔٙ]النور : 
ترن األمور الواجبة التً ال ٌمدرون على المٌام بها، كالجهاد ونحوه، مما ٌتولؾ على بصر 

 .(5)أو سبلمة األعرج أو صحة المرٌض"األعمى 
اختلؾ أهل التفسٌر فً المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن األعمى واألعرج  

 والمرٌض هاهنا، على لولٌن:

                                                             

 .ٕ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٖٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٗٙ/1(:ص12ٕٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (5)
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وهذا لول  .المعنى: لٌس علٌهم حرج فً المعود عن الؽزو، لضعفهم وعجزهمأحدهما: أن 
 .(ٖ)، وبه لال الماسمً(ٕ)، وابن زٌد(ٔ)عطاء

أي: لٌس على هإالء جناح، فً ترن األمور الواجبة، التً تتولؾ على  لسعدي:"لال ا 
واحد منها، وذلن كالجهاد ونحوه، مما ٌتولؾ على بصر األعمى، أو سبلمة األعرج، أو صحة 

 .(ٗ)للمرٌض، ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه، أطلك الكبلم فً ذلن، ولم ٌمٌد"
الزمنى فً أكلهم من بٌوت ألاربهم، أو بٌوت من ٌدفع إلٌهم  الثانً: أن المراد: نفً الحرج عن

 . (٘)المفتاح إذا خرج للؽزو
لال النحاس: " وهذا المول من أجل ما روي فً اآلٌة لما فٌه عن الصحابة والتابعٌن من  

التولٌؾ أن اآلٌة نزلت فً شًء بعٌنه، فٌكون التمدٌر على هذا: لٌس على األعمى حرج وال 
 .(ٙ)حرج وال على المرٌض حرج وال علٌكم أن تؤكلوا، وٌكون هذا بعد اإلذن" على األعرج

هذه اآلٌة نزلت ترخٌصاً للمسلمٌن أن ٌؤكلوا مع العمٌان والعرج والمرضى،  لال مكً:"
 .(2)وأن ٌؤكلوا فً بٌوت ؼٌرهم"

 معنى اآلٌة: نفً الحرج عن الزمنى فً أكلهم من بٌت ألاربهم، أو بٌت لال الواحدي:"
 .(1)من ٌدفع إلٌهم المفتاح إذا خرج للؽزو"

كان المإمنون ٌذهبون بالضعفاء وذوى العاهات إلى بٌوت أزواجهم  لال الزمخشري:"
وأوالدهم وإلى بٌوت لراباتهم وأصدلابهم فٌطعمونهم منها، فخالج للوب المطعمٌن والمطعمٌن 
رٌبة فً ذلن، وخافوا أن ٌلحمهم فٌه حرج، وكرهوا أن ٌكون أكبل بؽٌر حك، لموله تعالى: }وال 

 .(5)طل،{ فمٌل لهم: لٌس على الضعفاء..حرج فً ذلن"تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالبا
 .(ٓٔ): الضٌك، ومعناه: فً الدٌن اإلثم"-فً اللؽة-الحرج  لال الزجاج:" 

[، أي:" ولٌس على ٔٙلوله تعالى:}َواَل َعلَى أَْنفُِسكُْم أَْن تَؤْكُلُوا ِمْن بٌُُوتِكُْم{ ]النور : 

البٌوت التً فٌها أزواجكم وعٌالكم، فٌدخل فٌها  حرج فً أن تؤكلوا من -أٌها المإمنون-أنفسكم 
 .(ٔٔ)بٌوت األوالد"

 .(ٕٔ)أي: لٌس علٌكم حرج أن تؤكلوا من أموال عٌالكم وأزواجكم" لال الواحدي:"
 [، لوالن:ٔٙوفً لوله تعالى:}أَْن تَؤْكُلُوا ِمْن بٌُُوتِكُْم{ ]النور : 

 .(ٖٔ)"أنت ومالن ألبٌن"أحدهما: أنه بٌوت األوالد، روي عن النبً أنه لال: 
أنت ومالن »أي: بٌوت أوالدكم، وهذا موافك للحدٌث الثابت:  لال السعدي:" 

 .(ٕ)"(ٔ)«إن أطٌب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم»، والحدٌث اآلخر: (ٗٔ)«ألبٌن
                                                             

 .ٕ٘ٗٙ، ٕٗٗٙ/1(:ص1ٙ2ٗٔ(، )1ٙٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٓٗ/2انظر: محاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .2٘٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 راجع ألوال الصحابة والتابعٌن فً سبب نزول اآلٌة. (٘)
 ، وانظر: الوال الصحابة والتابعٌن فً سبب نزول اآلٌة.ٕٓٙالناسخ والمنسوخ: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ٘/1الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .5ٕٖ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .ٕٙ٘/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٖ٘/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕٖ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٕٔ)
( : فٌه أبو حرٌز وثمه ٗ٘ٔ/ٗ( . لال الهٌثمى )2ٖٔ٘، رلم 55/ٓٔحدٌث ابن عمر: أخرجه أبو ٌعلى )(ٖٔ)

( 5ٕ٘، رلم ٕٓٗ/ٔأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه أحمد وؼٌره وبمٌة رجاله ثمات. وأخرجه البزار )
 ٌسمع من عمر.( : فٌه سعٌد بن المسٌب لم ٗ٘ٔ/ٗ. لال الهٌثمى )

( : رواه البزار والطبرانى فى ٗ٘ٔ/ٗ( . لال الهٌثمى )5ٙٔٙ، رلم ٖٕٓ/2حدٌث سمرة: أخرجه الطبرانى )
 الكبٌر واألوسط وفٌه عبد هللا بن إسماعٌل الجودانى لال أبو حاتم لٌن وبمٌة رجال البزار ثمات.

 سبك تخرٌجه فً المول األول. (ٗٔ)
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دخل ذكر األوالد تحت لوله: }من بٌوتكم{، ألن ولد الرجل بعضه،  لال الزمخشري:" 
حكم نفسه، ومعنى }من بٌوتكم{: من البٌوت التً فٌها أزواجكم وعٌالكم وألن الولد وحكمه 

ألرب ممن عدد من المرابات، فإذا كان سبب الرخصة هو المرابة: كان الذي هو ألرب منهم 
 .(ٖ)أولى"

لم ٌذكر هللا فً هذه اآلٌة بٌت االبن، فرأٌت أن النبً علٌه السبلم إنما لال:  لال ٌحٌى:" 
 .(٘)"(ٗ)«ومالن ألبٌن أنت»

 الثانً: أن المراد بٌوت األزواج، وٌمال: بٌت كل إنسان فً نفسه. 
 .(ٙ)لال السمعانً:" األوالد أظهر"

ولٌس المراد من لوله: }من بٌوتكم{ بٌت اإلنسان نفسه، فإن هذا من باب  لال السعدي:" 
ٌظن أو ٌتوهم فٌه اإلثم من تحصٌل الحاصل، الذي ٌنزه عنه كبلم هللا، وألنه نفى الحرج عما 

 .(2)هإالء المذكورٌن، وأما بٌت اإلنسان نفسه فلٌس فٌه أدنى توهم"
َهاتِكُْم أَْو بٌُُوِت إِْخَوانِكُْم أَْو بٌُُوِت أََخَواتِكُْم أَْو  لوله تعالى:}أَْو بٌُُوِت آَبابِكُْم أَْو بٌُُوِت أُمَّ

اتِكُْم أَْو بٌُُوِت أَْخَواِلكُْم أَْو بٌُُوِت َخااَلتِكُْم{ ]النور : بٌُُوِت أَْعَماِمكُْم أَْو بٌُُوِت  [، أي:" ولٌس َٔٙعمَّ
حرج فً أن تؤكلوا من بٌوت آبابكم، أو أمهاتكم، أو إخوانكم، أو  -أٌها المإمنون-على أنفسكم 

 .(1)أخواتكم، أو أعمامكم، أو عماتكم، أو أخوالكم، أو خاالتكم"
 .(5)ء معروفون"وهإال لال السعدي:" 

لال الصابونً:"أي: ال حرج فً األكل من بٌوت هإالء األلارب ومن البٌوت التً 
 .(ٓٔ)توّكلون علٌه وتملكون مفاتٌحها فً ؼٌاب أهلها"

لما علم بالعادة أن هإالء الموم تطٌب أنفسهم بؤكل من ٌدخل علٌهم والعادة  لال الفخر:"
 بالذكر، ألن هذه العادة فً األؼلب توجد فٌهم ولذلن كاإلذن فً ذلن، فٌجوز أن ٌمال خصهم هللا

 .(ٔٔ)ضم إلٌهم الصدٌك"
لال أبو مسلم األصفهانً: المراد من هإالء األلارب إذا لم ٌكونوا مإمنٌن، وذلن ألنه  

تعالى نهى من لبل عن مخالطتهم بموله: }ال تجد لوما ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر ٌوادون من حاد 
[ ثم إنه سبحانه أباح فً هذه اآلٌة ما حظره هنان، وٌدل علٌه أن فً ٕٕالمجادلة: هللا ورسوله{ ]

هذه السورة أمر بالتسلٌم على أهل البٌوت فمال: }حتى تستؤنسوا وتسلموا على أهلها{ ]النور: 
[، وفً بٌوت هإالء المذكورٌن لم ٌؤمر بذلن، بل أمر أن ٌسلموا على أنفسهم، والحاصل أن 2ٕ

 .(ٕٔ)هذه اآلٌة إثبات اإلباحة فً الجملة، ال إثبات اإلباحة فً جمٌع األولات" الممصود من
                                                                                                                                                                               

 .«من كسبه وولده من كسبه أطٌب ما أكل الرجل» الحدٌث (ٔ)
 ( . 1ٓ٘ٔ، رلم 1ٗ1/ٖ( . وأخرجه أٌضا: إسحاق بن راهوٌه )ٕٕٖٔٙ، رلم 5ٕٗ/2أخرجه ابن أبى شٌبة )

 وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "إن أطٌب ما أكلتم".
 «.إن أطٌب ما أكلتم من كسبكم»ومنه:

، 5ٖٙ/ٖ( ، والترمذى )1ٗ/1الكبٌر )( ، والبخارى فى التارٌخ ٖٕٖٔٙ، رلم 5ٕٗ/2أخرجه ابن أبى شٌبة )
( . 5ٕٕٓ، رلم 2ٙ1/ٕ( ، وابن ماجه )ٓ٘ٗٗ، رلم ٕٔٗ/2( ولال: حسن صحٌح. والنسابى )1ٖ٘ٔرلم 

 (.ٖٖٕ٘٘، رلم ٕٙٔ/ٙوأخرجه أٌضا: أحمد )
 .2٘٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 سبك تخرٌجه فً الممطع السابك. (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٔ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2٘٘تفسٌر السعدي: (2)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .2٘٘تفسٌر السعدي: (5)
 .ٕٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٕٗمفاتٌح الؽٌب: (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٕٗنمبل عن مفاتٌح الؽٌب: (ٕٔ)
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أٌها -[، أي:" ولٌس على أنفسكم ٔٙلوله تعالى:}أَْو َما َملَْكتُْم َمَفاتَِحهُ{ ]النور : 
ْلتم بحفظها فً ؼٌبة أصحابها بإذنهم" -المإمنون  .(ٔ)حرج فً أن تؤكلوا من البٌوت التً ُوّكِ

ٌد:أي:" ما خزنتموه لؽٌركم، والمفتاح معناها: الخزابن، كموله: }وعنده مفاتح لال الواح
 .(ٕ)[، أن تكون التً ٌفتح بها"5٘الؽٌب{ ]األنعام: 

 [، على ثبلثة ألوال:ٔٙ}أَْو َما َملَْكتُْم َمَفاتَِحهُ { ]النور :  واختلؾ فً لوله تعالى:
ضٌعته ٌجوز له أن ٌؤكل مما ٌموم علٌه من ثمار أحدها : أنه َعَنى به وكٌل الرجل َولٌِّمه فً 

 .(٘)، والسدي(ٗ)-فً إحدى الرواٌات-، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)ضٌعته ، لاله ابن عباس
لال ابن عباس:" وهو الرجل ٌوكل الرجل بضٌعته، فرخص هللا له أن ٌؤكل من ذلن  

 .(ٙ)الطعام والتمر وٌشرب اللبن"
 .(1)"(2)تحه{، لال: لهرمانعن سعٌد بن جبٌر: "}أو ما ملكتم مفا 
عن السدي لوله: "}أو ما ملكتم مفاتحه{، لال: الرجل ٌولٌه رجل طعامه ٌموم علٌه  

 .(5)وٌحفظ له فبل بؤس أن ٌؤكل منه
 .(ٓٔ)أي: البٌوت التً أنتم متصرفون فٌها بوكالة، أو والٌة ونحو ذلن" لال السعدي:" 
معنى }أو ما ملكتم مفاتحه{: أموال الرجل إذا كان له علٌها لٌم ووكٌل  لال الزمخشري:" 

ٌحفظها له: أن ٌؤكل من ثمر بستانه وٌشرب من لبن ماشٌته. وملن المفاتح: كونها فً ٌده 
 .(ٔٔ)وحفظه"

 .(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)الثانً : أنه أراد منزل الرجل نفسه ٌؤكل مما ادخره، لاله مجاهد
 .(٘ٔ)خزابن ألنفسهم، لٌست لؽٌرهم" د:"لال مجاه 

، وهذا لول  السٌد ٌملن منزل عبدهالثالث : أنه عنى به أكل السٌد من منزل عبده وماله ألن 
 .(1ٔ)، وابن لتٌبة(2ٔ)، ومماتل(ٙٔ)سعٌد بن جبٌر

 .(5ٔ)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}أو ما ملكتم مفاتحه{، ٌعنى: خزابنه وهو عبد الرجل" 
 .(ٕٓ)ٌعنً عبٌدكم وإمابكم"لال مماتل:"  
 وأما تفسٌرها بالمملون، فلٌس بوجٌه، لوجهٌن:  لال السعدي:" 

ما ملكت »أو « ما ملكتموه»بل ٌمال: « ملكت مفاتحه»أحدهما: أن المملون ال ٌمال فٌه 
 ، ألنهم مالكون له جملة، ال لمفاتحه فمط.«أٌمانكم

                                                             

 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٓ-5ٕٖ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٕ)
 .ٕٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٗٙ/1(:ص122ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٗٙ/1(:ص11ٓٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٕٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .المهرمان )بفتح الماؾ وتضم( كالخازن والوكٌل، والحافظ. لما تحت ٌده والمابم بؤمور الرجل، بلؽة الفرس(2)
 .2ٕٗٙ/1(:ص122ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٕٗٙ/1(:ص11ٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2٘٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .2ٕٗٙ/1(:ص12ٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .5ٕٓ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
 .1ٖٓانظر: ؼرٌب المرآن: (1ٔ)
 .2ٕٗٙ/1(:ص12ٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5ٔ)
 .5ٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٓ)
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نسان نفسه، ألن المملون وما ملكه لسٌده، والثانً: أن بٌوت الممالٌن، ؼٌر خارجة عن بٌت اإل
 .(ٔ)فبل وجه لنفً الحرج عنه"

حرج  -أٌها المإمنون-[، أي:" ولٌس على أنفسكم ٔٙلوله تعالى:}أَْو َصِدٌِمكُْم{ ]النور : 
 .(ٕ)فً أن تؤكلوا من بٌوت األصدلاء"

 .(ٖ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنى: فً بٌوت أصدلابكم"
 .(ٗ)فلو دخلت على صدٌك ثم أكلت من طعامه بؽٌر إذنه لكان لن حبلل" لال لتادة:"

عن الحسن أنه سؤله رجل فمال: "الرجل ٌدخل على الرجل، ٌعنً صدٌمه، فٌخرج 
الرجل من بٌته وٌرى اآلخر الشًء من الطعام فً البٌت، أٌؤكل منه؟ فمال: كل من طعام 

 .(٘)أخٌن"
تادة فؤتٌنا ببسر، فؤخذ رجل منا بسرات ثم لال: ٌا ولال الحسن بن دٌنار: "كنا فً بٌت ل

 .(ٙ)أبا الخطاب، إنً لد أخذت من هذا البسر. فمال: هو لن حبلل وإن لم تذكره لً ألنن مإاخً"
 .(ٙ)مإاخً"

لال زرارة : "سؤلت أبا جعفر عن لوله: }لٌس علٌكم جناح أن تؤكلوا من بٌوتكم{.. إلى 
 .(2)ٌعنى من الطعام"لوله: }أو صدٌمكم{، لال: ٌؤكل وٌشرب وٌتصدق 

وهذا الحرج المنفً عن األكل من هذه البٌوت كل ذلن، إذا كان بدون  لال السعدي:" 
إذن، والحكمة فٌه معلومة من السٌاق، فإن هإالء المسمٌن لد جرت العادة والعرؾ، بالمسامحة 

ً أحد من هإالء فً األكل منها، ألجل المرابة المرٌبة، أو التصرؾ التام، أو الصدالة، فلو لدر ف
عدم المسامحة والشح فً األكل المذكور، لم ٌجز األكل، ولم ٌرتفع الحرج، نظرا للحكمة 

 .(1)والمعنى"
وهذه الرخصة فً أكل مال المرابات، وهم ال ٌعلمون ذلن كرخصة لمن  لال الواحدي:"

من دخل حابطا وهو جابع أن ٌصٌب من ثمره، أو مر فً سفره بؽنم وهو عطشان أن ٌشرب 
 .(5)رسلها توسعة منه ولطفا بعباده ورؼبة عن دناءة األخبلق وضٌك النظر"

ٌحكى عن الحسن:" أنه دخل داره وإذا حلمة من أصدلابه ولد استلوا سبلال من تحت 
سرٌره فٌها الخبٌص وأطاٌب األطعمة وهم مكبون علٌها ٌؤكلون، فتهللت أسارٌر وجهه سرورا 

 .(ٓٔ)وجدناهم" وضحن ولال: هكذا وجدناهم، هكذا
لال الزمخشري:" ٌرٌد كبراء الصحابة ومن لمٌهم من البدرٌٌن رضى هللا عنهم. وكان 
الرجل منهم ٌدخل دار صدٌمه وهو ؼابب فٌسؤل جارٌته كٌسه فٌؤخذ منه ما شاء، فإذا حضر 

 . (ٔٔ)موالها فؤخبرته أعتمها سرورا بذلن"
حرمة الصدٌك أن جعله هللا من  وعن جعفر بن دمحم الصادق رضى هللا عنهما: "من عظم

 . (ٕٔ)األنس والثفة واالنبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس واألب واألخ واالبن"
وعن ابن عباس رضى هللا عنهما: "الصدٌك أكبر من الوالدٌن، إن الجهنمٌٌن لما 

 .(ٔ)استؽاثوا لم ٌستؽٌثوا باآلباء واألمهات. فمالوا: فما لنا من شافعٌن وال صدٌك حمٌم"

                                                             

 .2٘٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٗٙ/1(:ص11ٕٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٗٙ/1(:ص11ٗٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘)
 .ٖٙٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٙ)
 .2ٕٗٙ/1(:ص11ٖٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2٘٘تفسٌر السعدي: (1)
 .5ٕٖ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (5)
 .2ٕ٘/ٖنمبل عن: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٖ:الكشاؾ (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٖنمبل عن: الكشاؾ: (ٕٔ)
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ٌْكُْم ُجنَاٌح أَْن تَؤْكُلُوا َجِمٌعًا أَْو أَْشتَاتًا{ ]النور :  ٌَْس َعلَ [، أي:" وال حرج ٔٙلوله تعالى:}َل
 .(ٕ)علٌكم أن تؤكلوا مجتمعٌن أو متفرلٌن"

لال الزجاج:" معنى }أشتاتا{: متفرلٌن متوحدٌن، وٌروى أن حٌا من العرب كان الرجل 
كنانة، ٌمكث الرجل ٌومه فإن لم ٌجد من ٌإاكله لم ٌؤكل شٌبا، منهم ال ٌؤكل وحده، وهم حً من 

وربما كانت معه اإلبل الحفل، وهً التً ملء أخبلفها اللبن فبل ٌشرب من ألبانها حتى ٌجد من 
 .(ٖ)ٌشاربه، فؤعلم هللا عز وجل أن الرجل منهم إن أكل وحده فبل إثم علٌه"

أن ٌؤكل الرجل وحده ، ومع الجماعة ، فهذه رخصة من هللا تعالى فً  لال ابن كثٌر:"
 .(ٗ)وإن كان األكل مع الجماعة أفضل وأبرن"

عن عمر ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "كلوا جمٌعًا وال تَفَّرلُوا ; فإن البركة مع 
 .(٘)الجماعة"

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص ًّ بن َحْرب ، عن أبٌه ، عن جده ; أّن رجبل لال للنب  : إنا نؤكُل وال نشبَع. عن َوْحش
 .(ٙ)لال : "فلعلكم تؤكلون متفرلٌن ، اجتمعوا على طعامكم ، واذكروا اسم هللا ٌُبَارْن لكم فٌه"

[، أي:" فإذا دخلتم بٌوتًا ٔٙلوله تعالى:}فَإِذَا َدَخْلتُْم بٌُُوتًا فََسلُِّموا َعلَى أَْنفُِسكُْم{ ]النور : 
 .(2)ٌسلِّم بعضكم على بعض بتحٌة اإلسبلم"مسكونة أو ؼٌر مسكونة فل

 .(1)لال الزجاج:" معناه: فلٌسلم بعضكم على بعض، فالسبلم لد أمر هللا به"
[، على ٔٙواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}فَإِذَا َدَخْلتُْم بٌُُوتًا فََسلُِّموا َعلَى أَْنفُِسكُْم{ ]النور : 

 وجوه:
س بٌوت أنفسكم، فسلموا على أهلٌكم وعٌالكم. فجعلهم أحدها: معناه: فإذا دخلتم أٌها النا

، (ٖٔ)، والزهري(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، لاله جابر بن عبدهللا(5)على التّشبٌه« أنفسهم»
 . (2ٔ)، وابن جرٌج(ٙٔ)، وابن طاوس(٘ٔ)، وعطاء بن ابً رباح(ٗٔ)وعمرو بن دٌنار

 .(1ٔ)"علٌكمبٌتن، إذا دخلته فمل: سبلم لال الزهري ولتادة:"  
ٌمول: سلموا على أهالٌكم إذا دخلتم بٌوتكم، وعلى ؼٌر أهالٌكم، فسلموا  لال الضحان:" 

 .(5ٔ)إذا دخلتم بٌوتهم"
أبو الزبٌر، لال: سمعت جابر بن عبد هللا ٌمول: إذا دخلت على أهلن فسلم علٌهم لال  

ٌِّبَةً{ لال: ما ر ِ ُمَباَرَكةً َط  .(ٕٓ)"أٌته إال ٌوجبه}تَِحٌَّةً ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

                                                                                                                                                                               

 .2ٕ٘/ٖنمبل عن: الكشاؾ: (ٔ)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗ٘/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .( : "هذا إسناد ضعٌؾ"22/ٖ( ولال البوصٌري فً الزوابد )12ٕٖسنن ابن ماجه برلم )(٘)
 .(1ٕٖٙ( وسنن ابن ماجه برلم )2ٖٙٗ)( وسنن أبً داود برلم ٔٓ٘/ٖالمسند )(ٙ)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗ٘/ٗمعانً المرآن: (1)
 .51انظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (5)
 .ٕٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٕٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .ٕٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (5ٔ)
 .ٕٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٓ)
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سلم على أهلن، لال ابن جرٌح: وسُبل عطاء بن أبً رباح: أحّك على  لال ابن جرٌج:" 
الرجل إذا دخل على أهله أن ٌسلم علٌهم؟ لال: نعم. ولالها عمرو بن دٌنار، وتلوا: }فَإِذَا َدَخْلتُْم 

ِ ُمبَاَرَكةً َطٌَِّبةً{، لال عطاء بن أبً رباح: ذلن ؼٌر بٌُُوتًا فََسلُِّموا َعلَى أَْنفُِسكُْم تَِحٌَّةً ِمْن ِعْنِد  َّللاَّ
 .(ٔ)"مّرة

للت لعطاء: إذا خرجت أواجب السبلم، هل أسلم علٌهم؟ فإنما لال:  لال ابن جرٌج:" 
ًّ وما  }فَإِذَا َدَخْلتُْم بٌُُوتًا فََسلُِّموا{ ؟ لال: ما أعلمه واجبا، وال آثُِر عن أحد وجوبه ولكن أحّب إل

ٌت لال ابن ُجَرٌج، ولال عمرو بن دٌنار: ال لال: للت لعطاء: فإن لم ٌكن فً الب. أدعه إال ناسٌا
ًّ ورحمة هللا وبركاته، السبلم علٌنا وعلى عباد هللا  أحد؟ لال: سلم، لل: السبلم على النب
الصالحٌن، السبلم على أهل البٌت ورحمة هللا، للت له: لولن هذا إذا دخلت بٌتا لٌس فٌه أحد 

 .عمن تؤثره؟ لال: سمعته ولم ٌإثر لً عن أحد
عن ابن عباس، لال: السبلم علٌنا من ربنا، لال ابن ُجَرٌج، وأخبرنً عطاء الخراسانً، 

 .(ٕ)"ولال عمرو بن دٌنار: السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن
 .(ٗ)، وإبراهٌم(ٖ)معناه: فإذا دخلتم المساجد فسلموا على أهلها. وهذا لول ابن عباسالثانً: 

 .(٘)حٌن"هً المساجد، ٌمول: السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصال لال ابن عباس:" 
إذا دخلت المسجد فمل: السبلم على رسول هللا، وإذا دخلت بٌتا لٌس فٌه  لال إبراهٌم:" 

 .(ٙ)أحد، فمل: السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن، وإذا دخلت بٌتن فمل: السبلم علٌكم"
بعض. إذا دخلتم بٌوتا من بٌوت المسلمٌن فٌها ناس منكم، فلٌسلم بعضكم على الثالث: معناه: 

 .(1)، وابن زٌد(2)وهذا لول الحسن
إذا دخل المسلم على المسلم سلم علٌه مثل لوله: }وال تمتلوا أنفسكم{، إنما  لال ابن زٌد:" 

هو: ال تمتل أخان المسلم، وفً لول هللا: }ثم أنتم هإالء تمتلون أنفسكم{، لال: ٌمتل بعضكم بعضا 

أنفسكم أزواجا{، كٌؾ ٌكون زوجً من نفسً،  لرٌظة والنضٌر، وفً لوله تعالى: }جعل لكم من
إنما هً جعل لكم أزواجا من بنً آدم ولم ٌجعل من اإلبل والبمر، وكل شًء فً المرآن على 

 .(5)هذا"
معناه: فإذا دخلتم بٌوتا لٌس فٌها أحد، فسلموا على أنفسكم، كموله: }َواَل تَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم{ الرابع: 

، (ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)،  وهذا لول أبً مالن(ٓٔ)ٌمتل بعضكم بعضا" [ أي: "ال5ٕ]النساء : 
 .(ٗٔ)، وإبراهٌم(ٖٔ)وماهان

إذا دخلت بٌتا لٌس فٌه أحد، فمل: السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن،  لال أبو مالن:" 
 .(٘ٔ)وإذا دخلت بٌتا فٌه ناس من المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن، فمل مثل ذلن"

                                                             

 .ٕٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 . ٕٕٙ/5ٔفسٌر الطبري:انظر: ت(ٖ)
 . ٕٕٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٗ)
 .ٕٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 . ٕٕٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري:(2)
 . ٕٕٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري:(1)
 .ٕٔ٘ٙ/1(:ص5ٓٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕ٘ٔؼرٌب المرآن البن لتٌبة: (ٓٔ)
 .2ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٔ٘ٙ/1(:ص5ٕٓٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .2ٕٕ/5ٔاخرجه الطبري: (٘ٔ)
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إذا دخلت بٌتا ال أحد فٌه فمل: السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن فإنه  لال لتادة:" 
 .(ٔ)كان ٌإمر بذلن. وحدثنا أن المبلبكة ترد علٌه"

 .(ٕ)إذا دخلتم بٌوتا فسلموا على أنفسكم، لال: تمولوا: السبلم علٌنا من ربنا" لال ماهان:" 
السبلم علٌنا وعلى عباد هللا لال إبراهٌم:" إذا دخلت بٌتا لٌس فٌه أحد، فمل:  

 .(ٖ)الصالحٌن"
إذا دخلت بٌتا فٌه ٌهود، فمل: السبلم علٌكم، وإن لم ٌكن فٌه أحد فمل:  ولال إبراهٌم:" 

 .(ٗ)السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن"
عن نافع، "أن عبد هللا كان إذا دخل بٌتا لٌس فٌه أحد، لال: السبلم علٌنا وعلى عباد هللا  

 .(٘)الصالحٌن"
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، لول من لال معناه: فإذا دخلتم بٌوتا من  لال الطبري:" 

بٌوت المسلمٌن، فلٌسلم بعضكم على بعض، وإنما للنا ذلن أولى بالصواب ألن هللا جّل ثناإه 
لُِّموا َعلَى أَْنفُِسكُْم{ ٌعنً: لال: }فَإِذَا َدَخْلتُْم بٌُُوتًا{ ولم ٌخصْص من ذلن بٌتا دون بٌت، ولال: }فَسَ 

 ًّ بعضكم على بعض، فكان معلوما إذ لم ٌخصص ذلن على بعض البٌوت دون بعض، أنه معن
 .(ٙ)به جمٌعها، مساجدها وؼٌر مساجدها"

ِ ُمبَاَرَكةً َطٌِّبَةً{ ]النور :  [، أي:" وهذه التحٌة شرعها ٔٙلوله تعالى:}تَِحٌَّةً ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 .(2)وهً مباركة تُْنِمً المودة والمحبة، طٌبة محبوبة للسامع"هللا، 

لال الطبري:أي: " تحٌون أنفسكم تحٌة من عند هللا السبلم تحٌة، ووصؾ جّل ثناإه هذه 
 .(1)التحٌة المباركة الطٌبة لما فٌها من األجر الجزٌل والثواب العظٌم"

، مشروعة من لدنه، أو ألن }تحٌة من عند هللا{، أى: ثابتة بؤمره لال الزمخشري:"
التسلٌم والتحٌة طلب سبلمة وحٌاة للمسلم علٌه والمحٌا من عند هللا. ووصفها بالبركة والطٌب، 

 .(5)ألنها دعوة مإمن لمإمن ٌرجى بها من هللا زٌادة الخٌر وطٌب الرزق"
 .(ٓٔ)وصفها بالبركة، ألن فٌها الدعاء واستجبلب مودة المسلم علٌه" لال المرطبً:"

ٌعنى: من سلم على أخٌه فهً تحٌة }مباركة طٌبة{، ٌعنى:  لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٔٔ)حسنة"

عن ابن عباس، لوله: "}تحٌة من عند هللا{، وهو السبلم، ألنه اسم هللا وهو تحٌة أهل 
 .(ٖٔ)وروى عن مماتل بن حٌان نحو ذلن". (ٕٔ)" -الجنة

إال من كتاب هللا، سمعت هللا عن عكرمة عن ابن عباس: "كان ٌمول ما أخذت التشهد 
ٌمول: }فإذا دخلتم بٌوتا فسلموا على أنفسكم تحٌة من عند هللا مباركة{، فالتشهد فً الصبلة: 
التحٌات المباركات الطٌبات هلل أشهد إن ال إله إال هللا وأشهد أن دمحما عبده ورسوله، السبلم علٌن 

                                                             

 .ٕٔ٘ٙ/1(:ص5ٕٓٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٕ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٕٕ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٕٕ/5ٔجه الطبري:اخر (ٗ)
 .2ٕٕ/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕ٘/ٖالكشاؾ: (5)
 .52ٔ/ٗتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص5ٓ2ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٔ٘ٙ/1(:ص5ٓ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 . ذكره دون سند.ٕٔ٘ٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ص (ٖٔ)
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ى عباد هللا الصالحٌن، ثم ٌدعوا لنفسه أٌها النبً ورحمة هللا وبركاته، السبلم علٌنا وعل
 .(ٔ)وٌسلم"

عن أنس بن مالن، لال: لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " ٌا أنس، إذا دخلت بٌتن فسلم على أهلن ٌكثر 
خٌر بٌتن، وإذا توضؤت فؤسبػ وضوءن ٌطل عمرن، ومن لمٌت من أمتً فسلم علٌهم تكثر 

حفظة وأنت طاهر، وصل باللٌل والنهار، وصل حسناتن، وال تبٌتن إال على وضوء تران ال
 .(ٕ)الضحى فإنها صبلة األوابٌن، وولر الكبٌر، وارحم الصؽٌر "

ُ لَكُُم اآْلٌَاِت لَعَلَّكُْم تَْعِملُوَن{ ]النور :  [، أي:" وبمثل هذا ٔٙلوله تعالى:}َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ
 .(ٖ)لوها، وتعملوا بها"التبٌٌن ٌبٌِّن هللا لكم معالم دٌنه وآٌاته; لتعم

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: هكذا ٌفصل هللا لكم معالم دٌنكم، فٌبٌنها لكم، كما فصل 
لكم فً هذه اآلٌة ما أحّل لكم فٌها، وعّرفكم سبٌل الدخول على من تدخلون علٌه لكً تفمهوا عن 

 .(ٗ)هللا أمره ونهٌه وأدبه"
السورة الكرٌمة من األحكام المحكمة والشرابع لما ذكر تعالى ما فً  لال ابن كثٌر:"

 .(٘)المتمنة المبرمة ، نَبَّه تعالى على أنه ٌُبٌَّن لعباده اآلٌات بٌانًا شافًٌا ، لٌتدبروها وٌتعملوها"
 .(ٙ)عن سعٌد بن جبٌر، لوله:"}كذلن ٌبٌن هللا لكم اآلٌات{، ٌعنً: ما ذكر فً هذه اآلٌة"

 .(2)لال: تتفكرون" لوله: "}تعملون{، عن ابن زٌد،
إشارة إلى هذه السننـ « ذلن»من لوله :}كذلن{ كاؾ تشبٌه، و« الكاؾ» لال المرطبً:"

 .(1)أي: كهذا الذي وصؾ ٌطرد تبٌٌن اآلٌات لعلكم تعملونها وتعملون بها"
فإن معرفة أحكامه الشرعٌة على وجهها، ٌزٌد فً العمل، وٌنمو به اللب،  لال السعدي:" 

لكون معانٌها أجل المعانً، وآدابها أجل اآلداب، وألن الجزاء من جنس العمل، فكما استعمل 
 .(5)عمله للعمل عن ربه، وللتفكر فً آٌاته التً دعاه إلٌها، زاده من ذلن"

 وفً حكم هذه اآلٌة لوالن: 
ها منسوخة بآٌة االستبذان الذي أمر به الناس وهً الممدمة فً السورة، فإذا كان اإلذن احدها: إن

 محجورا فالطعام أحرى. 
لال ابن زٌد:" هذا شًء لد انمطع إنما كان هذا فً أوله لم ٌكن لهم أبواب وكانت 

ؼه هللا الستور مرخاة، فربما دخل الرجل البٌت ولٌس فٌه أحد فربما وجد الطعام وهو جابع فسو
 .(ٓٔ)أن ٌؤكله، لال: وذهب ذلن، الٌوم البٌوت فٌها أهلها فإذا خرجوا أؼلموا فمد ذهب ذلن"

ولد ذكر دعوى النسخ النحاس عن ابن زٌد ولم ٌعٌن الناسخ، كما ذكره مكً بن أبً 
ٌْنَكُْم بِاْلباِطِل{ }َوال تَؤْكُلُوا أَْموالَكُْم طالب عنه، ولال: }وال على أنفسكم{ اآلٌة منسوخة بموله:  َب

 .(ٔٔ) [11ٔ]البمرة: 
الثانً: أن اآلٌة كلها محكمة، والحرج المرفوع عن أهل الضر مختلؾ فٌه، كما سبك اإلشارة 
إلٌه فً سبب النزول، وأما البٌوت المذكورة فٌباح لئلنسان األكل منها لجرٌان العادة ببذل أهلها 

 . (ٕٔ)الطعام ألهلها، وكل ذلن محكم

                                                             

 .ٕٕ٘ٙ-ٕٔ٘ٙ/1(:ص5ٓٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٓٔ/ٔٔ(:ص1ٖ1ٙأخرجه البٌهمً فً شعب اإلٌمان) (ٕ)
 .1ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٕ-2ٕٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .11/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص5ٓ1ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص5ٓ5ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .52ٔ/ٗتفسٌر المرطبً: (1)
 .2٘٘تفسٌر السعدي: (5)
 .ٕٙٗٙ/1(:ص12ٗٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٖٔ; واإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه ص: 55ٔانظر: الناسخ والمنسوخ ص: (ٔٔ)
 .22ٔانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٕٔ)
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لمرطبً:" النسخ ال ٌتصور فً شًء من هذه اآلٌات بل هً كلها محكمة، أما لوله: لال ا 
ٌْنَكُْم بِاْلباِطِل{ ]البمرة:  [، ففً التعدي والخدع واإلؼرار واللهو والممار 11ٔ}َوال تَؤْكُلُوا أَْموالَكُْم بَ

ى هذه الصفة، ونحوه، وأما هذه اآلٌة ففً إباحة هذه األصناؾ التً ٌسرها استباحة طعامها عل
وأما آٌة اإلذن فعلة إٌجاب االستبذان خوؾ الكشؾ فإذا استؤذن الرجل خوؾ الكشفة ودخل 
المنزل بالوجه المباح صح له بعد ذلن أكل الطعام بهذه اإلباحة ولٌس ٌكون فً اآلٌة نسخ 

 .(ٔ)فتؤمله"
 [:ٔٙفوابد اآلٌة:]

 الفرٌمٌن.اإلذن العام فً األكل مع ذوي العاهات ببل تحرج من  -ٔ
 اإلذن فً األكل من بٌوت من ذكر فً اآلٌة من األلارب واألصدلاء. -ٕ

لال الشٌخ ابو زهرة:" هذه اآلٌة الكرٌمة واضحة فً بٌان التعاون فً األسرة 
فً المال وما توجبه النفمات، وكؤن مال األسرة شركة بٌنهم، وإنها شركة ٌفرضها 

نً المادر من فضل ماله ما ٌسد حاجة التعاون، وسد حاجة المحتاج، بحٌث ٌعطً الؽ
الفمٌر العاجز، وكؤنه ٌسد حاجة نفسه، وبذلن تكون المرابة والمودة هً الرابطة بٌن 

ٌمول: " ال ٌحل مال امرئ مسلم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الناس ال النظم التً تسلب الؽنً ملكٌته، والنبً 
 ٌكسبه، فٌكون أخذه إٌاه اؼتصابا.، وال ٌطمع الفمٌر فً مال لم (ٕ)إال بطٌب نفسه "

وهذه اآلٌة تمرر أمرٌن، هما ما ٌإخذ بسبب المرابة من نفمة، وما ٌكون إباحة 
من ذي مال كصدٌك، أو رجل فاضل أعطاه مفاتحه، وعلى ذلن نمول: إن اآلٌة اشتملت 

 على أمرٌن:
  .أولهما: نفمة المرٌب

 له.  والثانً: األخذ من مال لد أبٌح

األمرٌن أن ٌكون فمٌرا عاجزا عن الكسب; ولذلن ابتدأت بذكر ما ٌوما وشرط 
عن العجز، والفمر، ولد كان األمر باألخذ ال جناح فٌه وال إثم إشارة إلى أن اإلعطاء 
مودة ورحمة، وتبادل لها بٌن المعطً واآلخذ، ونفً الجناح فٌه إشارة إلى االحتٌاج، بل 

 .(ٖ)االضطرار"
العرؾ والعادة مخصص لؤللفاظ، »دلٌل على لاعدة عامة كلٌة وهً: أن وفً هذه اآلٌة  -ٖ

فإن األصل، أن اإلنسان ممنوع من تناول طعام ؼٌره، مع أن « كتخصٌص اللفظ للفظ
هللا أباح األكل من بٌوت هإالء، للعرؾ والعادة، فكل مسؤلة تتولؾ على اإلذن من مالن 

 اإللدام علٌه.الشًء، إذا علم إذنه بالمول أو العرؾ، جاز 
وفٌها دلٌل على أن األب ٌجوز له أن ٌؤخذ وٌتملن من مال ولده ما ال ٌضره، ألن هللا  -ٗ

 سمى بٌته بٌتا لئلنسان.
وفٌها دلٌل على أن المتصرؾ فً بٌت اإلنسان، كزوجته، وأخته ونحوهما، ٌجوز لهما  -٘

 األكل عادة، وإطعام السابل المعتاد.
فً الطعام، سواء أكلوا مجتمعٌن، أو متفرلٌن، ولو وفٌها دلٌل، على جواز المشاركة  -ٙ

 أفضى ذلن إلى أن ٌؤكل بعضهم أكثر من بعض.
 ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: جواز األكل الجماعً واالنفرادي ببل تحرج. -2
 ومنها: مشروعٌة التحٌة عند الدخول على البٌوت وأن فٌها خٌراً وفضبلً. -1

 

                                                             

 .52ٔ/ٗتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .-رضً هللا عنه-، من حدٌث أنس بن مالنٕٗٗ/ٖ:ص(11ٕ٘سنن الدرالطنً) (ٕ)

 .«وال ٌحل المرئ من مال أخٌه إال ما طابت به نفسه»بلفظ: ،5ٖٕ/ٕٗ:ص(11ٗ٘ٔفً المسند) احمدوأخرجه 
 جة الوداع[.]جزء من حدٌث ح. عمرو بن ٌثربً الضمريحدٌث ن م
 .ٖٕٔ٘-ٖٕٓ٘/ٓٔزهرة التفاسٌر: (ٖ)
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ه وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضات
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

********* 
 (السادس والعشرون)من التفسٌر، وٌلٌه الجزء  (الخامس والعشرون)انتهى الجزء 

 .«النور»( من سورة ٕٙبإذن هللا، وبداٌته تفسٌر اآلٌة )


